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Abstract
Syftet med denna uppsats är att diskutera och redogöra för hur religionslärare och
läromedelsförlag resonerar

kring religionskunskapslärobokens

koppling till

digital

informationsteknik. Genom intervjuer med lärare och läromedelsförlag ville jag ta reda på
om det finns en efterfrågan av en lärobok med koppling till digital informationsteknik, vilka
funktioner de skulle vilja ha i ett sådant läromedel och vilken funktion det beskrivs få i
undervisningen. Resultaten visar att det finns en efterfrågan av läromedel med koppling till
digital informationsteknik även om olika grupper av lärare efterfrågar olika saker precis som
de förhåller sig olika till teknik och läroboken. Resultaten bekräftar teorin om att ny teknik i
skolan leder till en evolution snarare än en revolution då lärarna främst vill kunna använda
tekniken till det de redan gör idag. Detta blir en svårighet för förlagen då satsningar på
digitala funktioner inte tilltalar den grupp av lärare som använder läroboken mest idag och
den grupp av lärare som efterfrågar mer digitala funktioner bara ser läroboken som en i
mängden av läromedel och antagligen inte kommer att använda den mer trots nya funktioner.

Ämnesord: lärobok, religionskunskap, IKT, användning av läroboken, interaktiva
övningar, implementering av teknik i skolan, e-bok, online-bok, efterfrågan lärobok,
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1 Inledning
Idag är det fler och fler skolor som har infört en-till–en, det vill säga en personlig dator till
varje elev och lärare och allt fler klassrum utrustas med projektor och/eller smartboard. Flera
elever har tillgång till mobiltelefoner som idag har funktioner som gör dem till små
handdatorer.
Denna utveckling där allt mer digital teknik blir tillgänglig i skolan sker inte lika snabbt
överallt och inte på samma sätt men som det ser ut idag så har digital informationsteknik
kommit till skolorna för att stanna.
De senaste åren har stora IT-satsningar gjorts inom den svenska skolan. Till exempel har
regeringen satsat 39 miljoner kronor för utveckling av IT i undervisningen genom bland annat
olika projekt som KK stiftelsen har finansierat. (Näringsdepartementet, 2011 s.33).
Näringslivsdepartementet och IT minister Anna Karin Hatt skriver i ett pressmeddelande
(Näringsdepatermentet 6 oktober 2011) i samband med publiceringen av den nya digitala
agendan för Sverige om de nya mål för Sveriges IT politik som regeringen har fattat beslut
om. Den beskriver hur regeringen vill ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen ger
och målet är att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.
Om svenskarna ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter så måste de lära sig
det någonstans och jag anser att skolan har en viktig roll att spela här vilket även bekräftas av
många skolpolitiska beslut och åtgärder. I den nya skollagen som började gälla 2011 står det
att de läroverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning ska användas (Skolverket 2011, s.
15). Vad som menas med ”tidsenligt läroverkyg” är en tolkningsfråga. I flera ämnesplaner
från GY11 står det exempelvis att undervisningen ska ge eleverna förmåga att utnyttja
informationsteknik. I några kursers syften står det också att kursen ska ge kunskaper i att
kunna använda modern teknik för att söka och presentera kunskaper. Och om eleverna ska få
kunskaper i hur tekniken använts så måste de också använda dem i skolan.
Nya arbetssätt har introducerats i och med att fler och fler skolor har börjat använda
artefakter som dator, webben och projektor i undervisningen. Vissa skolor har kommit långt i
kompetensutveckling och investering i ny teknik. Andra skolor arbetar på som vanligt utan att
använda den nya tekniken på grund av att de inte har tillgång till den, för att de själva har valt
bort den eller för att tekniksupport och kompetensutbildningen är bristfällig.
I en artikel i ”lärarnas tidning” presenteras en undersökning där det framgår att 80 % av
lärarna på gymnasiet använder IT i sin undervisning varje dag (Sundström 2011, s.6).
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Lärarens arbete förändrades när tekniken infördes och de måste förhålla sig till om och hur
den ska användas i undervisningen.
Läroboken är en central del av skolkulturen och länge var läroboken den huvudsakliga
källan till fakta i undervisningen. Ny syn på pedagogik och inlärning har lett till att läroboken
har fått konkurrans av flera andra läromedel och flera av dem finns tillgängliga via datorn. De
senaste åren har även läroboksförlagen börjat förändra och anpassa läroböckerna till den nya
tekniken som finns tillgänglig i allt fler skolor. I och med GY 11 så infördes nya kursplaner
för gymnasiet vilket har resulterat i att ny kurslitteratur måste tas fram. Förlagen har fått
uppdatera och förnya sitt utbud för att passa de nya kurserna. Flera av läroböckerna i
religionskunskap har nu en koppling mellan läroboken och webben på olika sätt till exempel
genom att boken finns tillgänglig i digital version på nätet och/eller där kan också ges förslag
på internetadresser där elever och lärare kan hitta information. Några böcker har också
övningar och fördjupande material och uppdateringar av aktuella händelser tillgängligt på
nätet på en webbsida som är kopplad till läroboken.
Jag kommer i denna studie diskutera och diskutera och redogöra för hur religionslärare
och läromedelsförlag resonerar kring religionskunskapslärobokens koppling till digital
informationsteknik. Jag undrar om det finns en efterfråga av en lärobok med nya digitala
funktioner och vilka funktioner ett sådant läromedel kan erbjuda. Jag undrar också vilken roll
ett läromedel med digitala funktioner beskrivs få i undervisningen.
För att kunna diskutera detta kommer jag först att beskriva hur läget ser ut idag vad det
gäller användningen av digital informationsteknik och hur lärare skulle vilja att läroboken
kunde användas. Som en bakgrund behövs då teorier om hur läroboken används och hur
teknik tas emot och implementeras i skolkulturen som kan jämföras med den bild som ges av
lärare och förlag idag.

2 Bakgrund
2.1 Läroboken
Tom Wikman (2004, s.144) beskriver i sin avhandling lärobokens position i skolan som viktig
trots de digitala mediernas många fördelar. Han beskriver också hur läroboken har haft en
central roll i skolans historia och hur den har utvecklats från att bestå av endast psalmboken
och katekesen, där memorering var den viktiga inlärningsformen till en mängd av olika
ämnesböcker där bilder och metakunskap anses viktigare än memorering. (Wikman 2004,
s.76).
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1938 började staten kontrollera läroböcker för att garantera att de var utformade efter och
täckte innehållet i kursplan och läroplan. I komplement till kursplanerna gavs också exempel
på lämpliga läromedel. (Juhlin Svensson, 2000, s19). Idag är denna kontroll av läromedel
avskaffad sedan 1991 och det är upp till varje skola och lärare att välja lärobok och se till att
boken följer kursplanen (Skolverket 2006, s 9). I den nya läroplanen använder man inte alls
begreppet lärobok utan det står till exempel att det är rektorns ansvar att eleverna får tillgång
till läromedel av god kvalitet. (Skolverket 2011, s 15) Det står även att eleverna ska ha
tillgång till ”andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning” och som exempel ges datorer och
andra tekniska hjälpmedel (Skolverket 2011, s 15). Vi kan alltså se att läroboken anses vara
ett att många läromedel och lärverktyg som eleverna ska få tillgång till.
På Svenska läromedels hemsida1 beskriver man under rubriken ”fördelar med läromedel”
att ”det är lärarens och elevens viktigaste verktyg för att alla elever ska nå skolans mål” och
att läromedlen är utvecklade efter läroplanen och kursplanerna och anpassade till olika elevers
behov och lärstilar (Svenska läromedel 2012). Svenska läromedel, läromedelförlagens
branschorganisation och även läromedelsförfattare Tom Wikman kan anses ha ett visst
egenintresse i att framställa lärobokens position som mer framstående än vad den är men även
Skolverkets slutsats av granskningen av läromedlens roll i undervisningen (2006, s.11) visar
att läroboken har en legitimerande funktion i lärarnas arbete. Om man följde läroboken så
upplevde lärarna att det innebar att de kunde känna sig säkra på att undervisningen
överensstämde med kursplanen (Skolverket 2006, s11). Skolverkets undersökning gjordes
efter att statens granskning av läromedel har avskaffats vilket jag tolkar som att lärarna anser
att läromedelsproducenterna kan klara av att göra bra läromedel kopplade till styrdokumenten
även utan statens kontroll.
Att välja ut och komprimera all den kunskap som behövs i en kurs är inte lätt och Wikman
tar upp svårigheten att skapa en lärobok som kan uppfylla alla krav (2004, s.91). Han skriver
vidare att läroboken ofta blir för kortfattad när den måste få med allt och att den har en
övergripande struktur vilket gör boken lätt att hitta och känna igen sig i. Men dessa funktioner
gör också att läroboken blir enformig och tråkig. (2004, s 91). Jag utgår ifrån att Wikman här
talar utifrån att läroboken är just en bok tryckt på papper och begränsad till de antal sidor en
tryckt bok rimligen kan ha. En digital bok har inte samma begränsning rent fysisk.
Wikman (2004, s 91) tar också upp flera fördelar med läroboken som till exempel att den
har ett språk anpassat till åldersgruppen och att den fyller en viktig funktion då eleverna ska

1

www.svenskalaromedel.se/
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läsa på till prov. Han skriver också att boken ger möjlighet till flexibel användning och
fördelen att de elever som varit frånvarande kan läsa ikapp i boken. Detta resonemang utgår
från att man använder boken som underlag när man genomför lektioner vilket jag kommer att
beskriva mer om under rubriken användning av läroboken men jag vill redan här påpeka att
läroboken idag inte är det enda läromedlet som läraren använder i sin undervisning.
Redan på 1960-talet började läroboken kompletteras av olika typer av basböcker,
övningsböcker och bredvidläsningslitteratur som såldes som ett läromedelspaket (Säljö 2003,
s.81). Wikman beskriver att läroboken tog ytterligare ett nytt steg i sin utveckling på 1990
talet då läroböckerna började öppna upp mot andra medier i och med att möjligheten att söka
information från många olika källor utanför läroboken började utnyttjas i enlighet med ett nytt
pedagogiskt tänkande (2004, s. 77). I den förra läroplanen kom en då ny beskrivning av
läromedel som ett brett begrepp som inte bara syftade på traditionella läroböcker utan
inrymmer allt som lärare och elever använder för att eleverna ska nå de uppställda målen.
Benämningen läromedel används också i den nya läroplanen som kom 2011. Läroboken har
alltså genomgått en stor förändring från att ha varit den viktigaste källa till utantillkunskap till
att bli en i mängden av läromedel. Till skillnad från andra läromedel så erbjuder läroboken en
struktur och en ram/mall som ska kunna kopplas till kurs- och läroplanens mål och ett
material som är anpassat till åldersgruppen. Frågan är då om och hur lärarna använder
läroboken i sin undervisning. Tidigare forskning kring detta kommer att presenteras under
nästa kapitel.

2.2 Skolpolitik och digital informationsteknik
EU fastställde 2006 åtta nyckelkompetenser som ansågs ge människor förutsättningar att
anpassa sig till och leva framgångsrikt i det nya kunskapssamhället. Ett kunskapssamhälle
som ständigt förändras och där globaliseringen knyter allt fler kontakter mellan länder. Att
räkna, skriva och läsa har en självklar plats bland de åtta nyckelkompetenserna där nu även
digital kompetens ingår. Medlemsländerna rekommenderas av EU att arbeta för att elever
inom sin utbildning utvecklar de åtta nyckelkompetenserna. (Europeiska unionens officiella
tidning 2006, s.11-12)
I den nya läroplanenen för Gymnasiet (Skolverket 2011) kan man se hur tekniken lyfts
fram på ett nytt sätt jämfört med tidigare läroplaner. Under rubriken ”Skolans uppdrag” kan
man läsa hur kunskaper i att använda teknik ses som något som kommer att behövas i
framtida arbetsliv.
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genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i arbetslivet, ny
teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors
kunskaper och sätt att arbeta. (Skolverket 2011, s.7).

I de övergripande mål och riktlinjerna beskrivs mer konkret att teknik ska vara ett verktyg i
skolan. Det står att det är skolans ansvar att varje elev:
kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,
kommunikation, skapande och lärande. (Skolverket 2011, s 10)

Och under rektorns ansvar att se till att:
utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, får tillgång till
handledning och läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a.
bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel (Skolverket 2011, s 15)

Teknik och datorer ses som ett läromedel/verktyg som eleverna har rätt till och som ska
användas för lärande.
Regeringen har också satsat pengar på att skapa nätbaserade resurscentrum för att
stimulera och öka användningen av IT baserat lärande (Näringsdepartementet 2000 s. 163).
Först kom Svenska skoldatanätet och därefter PIM (praktisk IT- och mediekompetens) och
Multimediabyrån. Samtliga erbjöd/erbjuder på olika sätt material, utbildning och
inspiration för lärare som vill arbete med IT i skolan (Bolander 1995, s.11; Skolverket
2012a; Multimediabyrån, 2012)
KK-stiftelsen som finansierar forskning och projekt som ska stärka Sveriges
konkurrenskraft har betalat ut åtskilliga miljoner kronor till olika satsningar på utveckling av
nya läromedel (Näringsdepartementet 2000, s. 162). Enligt Rickard Vinde, VD på Svenska
läromedel (som jag haft kontakt med via e-post) så har KK-stiftelsen nu slutat att finansiera
utveckling av digitala läromedel för skolan. Han påpekar även att det i den digitala agendan
för Sverige inte finns någon särskild nationell IT-politik för skolan vilket han efterlyser.
Vinde beskriver hur det nu istället blir upp till producenterna såsom förlagen att själva
investera i nya projekt. För att detta ska gå måste det finnas en marknad och jag vill i min
undersökning ta reda på om det just vad det gäller läroböcker finns en efterfrågan om att
läroboken ska kopplas till olika digitala funktioner.
En annan viktig förutsättning som måste till för att eleverna ska kunna använda digitala
läromedel eller läroböcker med koppling till digital informationsteknik är att eleverna och
lärarna får tillgång till datorer. Flera kommuner och privata skolor gör egna satsningar på entill-en. Det är svårt att få fram en siffra på hur vanligt det är med en-till-en på Sveriges skolor.
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Bloggen Framtidens lärande2 har övertagit Skolverkets tidigare uppdrag att samla information
om IT utvecklingen i Sverige (Framtidens lärande 2012). Där kan man själv gå in på den
interaktiva kartan3 och markera sin kommun om den har eller håller på att införa en-till-en.
Idag finns där 180 kommuner registrerade (Framtidens lärande 2012).
Lindstrand och Åkerfeldt (2009, s. 200) beskriver hur tillgång till ny teknik och hög
datortäthet i skolor har blivit viktigt ur politiskt perspektiv. De beskriver hur tillgång till ny
teknik och möjlighet att ge varje elev en egen dator har blivit en statussymbol som används
som konkurransmedel för att få fler elever. Under rubriken tidigare forskning kommer jag
att beskriva hur digital informationsteknik används och implementeras i skolan.

3 Tidigare forskning
Jag har inte hittat någon som tidigare har studerat digitala funktioner kopplade till läroböcker
vilket inte är så förvånande med tanke på att denna typ av läromedel inte har funnits så länge.
Jag kommer istället att beskriva forskning kring användningen av digital informationsteknik i
skolan respektive läroboksanvändning var för sig.

3.1 Digital informationsteknik i skolan
Jens Pedersen ger i sin forskningsöversikt under rubriken ”Kommer informations- och
kommunikationstekniken att förändra skolan?” exempel på den framtidsbeskrivning som
florerade under 1990-talet om att IKT i skolan skulle leda till att eleverna inte behövde gå till
skolan alls utan kunde sitta hemma med sin dator istället (Thelin & Tydén 2000 s.15). Idag är
detta möjligt, via olika former av distansstudier men det har inte blivit en allmängiltig metod
att studera via på gymnasienivå, men det är en studieform som blir allt vanligare på
högskolenivå. Jonas Linderoth (2009, s. 14) skriver om den konstanta teknikutvecklingen som
hela tiden genererar nya idéer för pedagogisk IT-användning. Han beskriver till exempel hur
datorspelet beskrevs som en artefakt med möjligheter för skola och utbildning. Några år
senare ansågs datorspel tvärt om vara ett exempel på dålig användning av IT (2009, s.14). När
teknikens möjligheter upptäcks målar visionärer upp drömmar om den nya bättre skola som
teknikanvändningen skulle leda till. Givetvis finns det även motståndrare mot detta nya och
som Pedersen skriver: ”Det är långt ifrån självklart att allt som är möjligt att göra med
tekniken också är bra eller önskvärt”.
2
3

Framtidens lärande är en mötes och informationsplats och även en del av arbetet inför konferens Framtidens lärande – är
här och nu som koordineras av stiftelsen datorn i utbildningen, konferensen ska hållas under våren 2012.

http://maps.google.com/maps/ms?hl=sv&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=205900428646874364800.000491e35ff711ea39aa7&sourc
e=embed&ll=63.704722,17.578125&spn=19.750433,37.353516&
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Men vad som är önskvärt är både beroende av tidens syn på både teknik och pedagogik.
Linderoth beskriver till exempel hur ”drill och övningsmoment” i spel inte ansågs gå ihop
med den nya pedagogik som framförs i LGO 94. Då ansågs informationssökning vara det som
passade bäst då det gav lärare och elever möjlighet till varierad och flexibel undervisning
(2009, s.14) När skolorna började få bättre uppkopplingsmöjligheter och möjligheten att visa
mer avancerad grafik så uppstod igen förespråkare för datorspel i undervisningen. (Linderoth
2009, s.14). Frågan blir då hur vi ställer oss till digital informationsteknik idag? Varför ska vi
ha det i våra skolor?
Enligt OECD4:s rapport ”Beyond textbooks –digital learning resources as systemic
innovation in the nordic countries” (2009, s. 34) har datorn två användningsområden i skolan.
Den första är att öka elevernas förmåga att använda datorer och den andra är att teknik
förstärker lärande (technology enhanced learning). OECD beskriver studier som bekräftar att
användningen av IKT (informations och kommunikations teknik) ökar elevernas förmåga att
använda IKT vilket inte är så förvånande (2009, s. 34). Rapporten beskriver också metastudier
som visar att IKT måste användas i samspel med vissa pedagogiska förhållanden för att ge
effekt på lärande och studieresultat. Pedagogiken måste anpassas till tekniken och inte tvärt
om. (2009, s. 34-35)
Linderoth (2009, s15) beskriver hur IT ses som ytterligare en arbetsform/verktyg för att
förmedla skolans traditionella innehåll där IT:s roll handlar om att förbättra (och effektivisera)
arbetsformerna istället för som ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande istället ser att
skolans innehåll måste anpassas till IT.
Staffan Selander, professor i didaktik, beskriver ytterligare en aspekt av den rådande
förändringen mot en ökande teknikanvändning. Han menar att förändringen inte bara består i
att få ny teknik utan förändringer sker genom hur man använder tekniken (2003, s.109).
Selander frågar sig hur tekniken används socialt och vilka nya sociala vanor och mönster som
utvecklas är det som har betydelse för lärandet. Selander tror att detta på sikt kommer att
påverka våra föreställningar om vad ett skolämne är och vad ett läromedel kan vara (Selander
2003, s.109).

4

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling: är en internationell organisation som arbetar för
samarbete mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi.
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3.2 Tillgång och användning av digital informationsteknik i
skolan
Skolverket (2009, s.5) redogör för hur IT sedan de första åren på 2000-talet används i skolan som
ett verktyg för informationssökning, bearbetning, skapande och kommunikation och att det idag
”ofta har blivit en integrerad del av den lärandemiljö som erbjuds eleverna”.
Sex av tio gymnasielärare svarar i en av skolverkets undersökningar att IT är ett betydelsefullt
pedagogiskt verktyg/hjälpmedel i den egna undervisningen. (Skolverket 2010, s.22) I samma

undersökning uppger 77 % av lärarna att de har tillgång till en egen dator i arbetet men bara
45 respektive 64 % av lärarna uppger att de har tillgång till en dator på lektionstid (Skolverket
2009, s.7-8). Långt ifrån alla lärare har alltså möjlighet att använda datorn i undervisningen
trots de politiska intentionerna.
Skolinspektionen har under 2011 granskat undervisning i bl.a. religionskunskap på
gymnasiet med syfte att:
bidra till en ökad medvetenhet om skolans ansvar för elevernas digitala kompetens, erfarenhetsutbyte
kring pedagogiska IT-tillämpningar och ett mer strategiskt arbete för att utveckla användandet av IT i
skolan. (Skolinspektionen 2012)

Sammanställningen av inspektionens resultat kommer först 2012 men att granskningen
genomförs är ytterligare ett bevis för Skolverkets och ytterst regeringens önskan att skolan ska
gå i en riktning mot en ökad användning av digital informationsteknik.
Ana Graviz och Patrik Hernwall (2011) har undersökt hur elever på högstadiet använder
digital informations- och kommunikationsteknik (IKT) i både informella och formella
vardagliga lärsammanhang. De kom fram till att IKT användes begränsat på de två
undersökta skolorna trots att skolorna medvetet satsat på användning av digitala medier. I de
klasser som Graviz och Hernwall studerade så hade eleverna egna elevdatorer men enligt
undersökningen så användes de inte i någon stor utsträckning. Graviz och Hernwall (2011, s.
12) kom också fram till att när IKT och digitala medier användes så var det främst till
traditionella skoluppgifter. Skolverket har kommit fram till liknande resultat i uppföljning av
datoranvändning i skolan (Skolverket 2010, s. 8-9), datorerna används lite i undervisningen
och då främst till att söka information och skriva.
Graviz och Hernwall skriver om svårigheten skolan har att utveckla nya arbetsformer för
de nya redskapen där arbetsformen både tar tillvara de möjligheter och kvalitéer som det nya
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redskapen erbjuder men även de krav på kunskaper och färdigheter som kommer att ställas på
eleverna i framtiden (2011, s. 12).
Det finns även skolor som aktivt arbetar just med att försöka utnyttja teknikens möjligheter
till fullo genom en förändrad pedagogik. NTI gymnasiet i Umeå beskriver till exempel i sin
tekniska vision med rubriken ” nytt skolsystem, gammal skola? Inte för oss!” hur de ser
tekniken som en självklar del i undervisningen och att de vill förbereda eleverna för
framtidens samhälle. De beskriver hur de inte vill anpassa tekniken till den gamla skolan utan
istället fullt utnyttja den möjlighet som tekniken erbjuder. De kommer bland annat investera i
digitala läromedel som de ser som en naturlig utveckling i anpassning till det nya snabbt
förändrande samhället. (Fällström, 2011) Men en vision är ju just en vision och hur det
faktiskt ser ut i skolan får framtiden utvisa. Forskning visar på att lärare tycker att
pedagogiken ska styra hur tekniken används och inte tvärt om. Att skolledningens önskan om
hur den ska användas inte har så stor betydelse utan att det är arbetslagen och de enskilda
lärarna som styr utvecklingen av IT användningen, se till exempel Eriksson-Zetterqist,
Hansson, Löfström, Ohlsson och Selanders resultat (2006, s.58). Men trots allt så är NTI
gymnasiet i Umeå den enda skola jag har stött på som gör reklam för hur tekniken ska
användas och inte bara framhäver tillgången till den.
Lindstrand och Åkerfeldt menar att det är den materiella tillgången av teknik som ofta
premieras och inte den pedagogiska potential som tekniken erbjuder (2009, s. 200). De
beskriver vidare hur det finns en motsättning mellan att vilja införa den nya tekniken och att
samtidigt hålla fast vid gamla förhållningssätt till lärande och kunskap, vilket hindrar en
utveckling mot att förverkliga de pedagogiska och didaktiska möjligheter som digitala medier
skulle kunna erbjuda (2009, s. 214). Jag vill undersöka om digitala funktioner kopplade till
läroboken i religionskunskap skulle kunna erbjuda en ny pedagogisk möjlighet. Det är inte lätt
att införa ny teknik vilket beskrivs under nästa rubrik.

3.3 Implementering av ny teknik
Cuban m.fl. beskriver hur teknisk implementering i samhället tar lång tid (slow revolution
explanation) (2001, s. 15). De ger exempel på att det tog 50 år för ångmotorn att förändra
textilindustrin som i sin tur förändrade samhället. Förutom tidsbrist så beskrivs skolans
kontext vara förklaringen till den långsamma implementeringen av teknik i skolan. Skolans
organisation, och brister i den teknik som finns uppges hindra utvecklingen av användningen.
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Just brister i tekniken var något som lärarna i Cuban m.fl: s studie angav som orsak till att de
inte använde datorn för att förnya undervisningen (2001, s.15).
I föregående kapitel skrev jag om hur Lindstrand och Åkerfeldt (2009) berättade om den
ökande datortätheten i skolan. Larry Cuban m.fl. diskuterar i sin text ”high access and low use
of technologies in high school classrooms - Explaining an apparent paradox” (2001, s.14) om
att kvantitativ ökning av tillgång till teknik inte har ökat användningen av densamma. De kom
också fram till att lärare var intresserade av teknik och att de trodde på teknikens utbredning i
samhället men de saknade tid och kunskap för att sätta sig in i och till exempel hitta bra
program. (2001, s.14). Detta är också en bild som lärarna här i Sverige beskriver i Skolverkets
rapport. ”Redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i
förskola, skola och vuxenutbildning”(Skolverket 2010). Där framkom också att hälften av
lärarna i deras uppföljning ansåg sig behöva fortbilda sig inom området ”IT som pedagogiskt
verktyg” (Skolverket 2010, s.5).
Även Eriksson m. fl.:s studie ”Ett möte med förhinder” (2006, s.180) visade på hur de
undersökta kommunerna använde IT begränsat. Deras studie visar också hur tekniken inte
revolutionerat skolan utan används på samma sätt som tidigare teknologi använts (2006, s.
181). De påpekar dock att det finns några lärare som nyttjar IT i större omfattning.
Martin Kylhammar (1997, s. 229-242) beskriver hur människor förhåller sig olika till ny
teknik och modernisering. Han nämner bland annat utvecklingsoptimisten som ser ljust på
framtiden, systemkritikern som menar att tekniken används till fel saker men som är
optimistisk på sikt och tvivlaren som tycker att förändringar går för fort, han/hon vill inte ha
en förändring. Det är omöjligt att säga hur lärare ställer sig till ny teknik eftersom människor
är olika vilket Kylhammar belyser.
Om man bortser från individuella skillnader så menar Riis (Tydén & Thelin 2000, s. 35)
att det finns två föreställningar om hur IKT kommer att påverka skolan. Den ena menar att
den kommer att leda till en revolution medan den andra talar om att IKT istället kommer att
bli en evolutionsfaktor för skolan.
Cubans beskriver den senare föreställningen. Han har studerat hur olika tekniker som
radion, tv:n och film har implementerats i skolan i USA och han formulerat teorin, "the
exhilaration/scientific credibility/disappointment/ teacherbashing cycle" som beskriver hur
tekniken har implementerats i skolan (1986 s.5). På följande sida beskrivs hans teori i en
något omarbetad version av Jens Pedersen (1998, s.21)
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Steg 1: En ny teknik ser dagens ljus vilken helt väntas förändra skola, undervisning och lärarroll.
Allmän glädjeyra uppstår bland tekniska experter, utbildningsadministratörer och
progressiva pedagoger. Lärare i allmänhet ställer sig mer avvaktande.
Steg 2: Vetenskapliga studier demonstrerar den nya teknikens effektivitet.
Steg 3: Undersökningar visar att tekniken inte alls används så mycket eller på det sätt som det
var tänkt.
Steg 4: En period av "teacher-bashing" inträder; kritik mot trångsynta och konservativa lärare
som vägrar använda modern teknik i sin undervisning.
Steg 5: Den nya tekniken har blivit ett hjälpmedel bland andra i skolan.
Steg 6(1): En ny teknik ser dagens ljus som helt väntas förändra skola, undervisning och
lärarroll. Osv.

Cubans teori är visserligen inte ny och utgår inte ifrån den nya teknik som skolan möter idag,
men den beskriver ett allmänt mönster för hur teknik implementeras i skolan och jag anser
den vara aktuell än idag. Om man ser till de övriga forskningsresultat som jag har presenterat
så bekräftas även att tekniken inte revolutionerat skolan, utan snarare har lett till en långsam
implementering där tekniken inte använts på sätt som förändrat undervisningen utan att den
inordnats bland skolans andra läromedel och anpassats till den rådande kulturen.
Jag undrar om detta gäller även för skolans möte med en lärobok med koppling till digital
informationsteknik. Kommer den att tas emot på samma sätt som annan teknik? Cubans teori
eller kanske snarare hans slutsats om att implementering av teknik leder till evolution snarare
än revolution kommer att vara teoretisk utgångspunkt i denna studie.

3.4 Användning av läroboken
Läroboken är i fokus i denna studie och i Sverige har det gjorts väldigt få studier som
beskriver användningen av och lärares förhållande till läroboken generellt sätt. Jag har inte
funnit någon studie som beskriver användningen av läroboken i just religionskunskap på
gymnasiet.
Följande forskningsresultat kommer alltså att ge en mer generell bild av användningen av
läroboken i skolan.
Johan Nelson (2006, s.18) skriver att lärare tycker att läroboken är viktig men han påpekar
att hur viktig läroboken är för läraren varierar beroende på vilka ämnen de undervisar i.
Nelson beskriver Gruvberger, Severin och Svingbys (1992) undersökning som visar att lärare
i geografi och historia använde boken men att lärarna i samhällskunskap och religionskunskap
gärna valde bort boken (2006, s.18). Skolverket (2006, s. 14) kommer också fram till liknande
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resultat i sin undersökning av läromedlens roll i undervisningen. Läroboken hade en
dominerande roll i engelskaundervisningen trots att flera lärare tycker att läroboken styr
undervisningen för mycket och att läroboken inte fungerar för alla elever. Skolverkets rapport
bekräftar även Gruvberger, Severin och Svingbys resultat om att lärare i ämnen där
ämnesstoffet inte bygger systematiskt på varandra som till exempel samhällskunskap,
använder boken i mindre utsträckning än lärare i de ämnen där ämnesstoffet gör det som i till
exempel språk och matte (Skolverket 2006, s14).
Dessa resultat ger en bild av att användningen av läroboken ser olika ut och att de som
använder den gör det bland annat för att få en viss struktur och säker koppling till läroplanen
trots att de själva även framhåller negativa effekter av att använda boken. Religionslärare som
kommer att vara i fokus för denna studie undervisar i ett ämne som utifrån dessa resultat
använder läroboken mindre jämfört med lärare i andra ämnen som mattematik och språk.
Religionskunskap är en kurs där man inte måste gå igenom ämnesstoffet i en viss ordning likt
i matematiken. Min egen erfarenhet är också att moment som att diskutera etiska frågor och
religionernas roll i dagens samhällen, vilket är två stora delar av religionskunskaps-kursen
ofta görs utifrån aktuella händelser och diskussioner i samhället och inte utifrån en lärobok.
En annan sak som påverkar hur mycket och hur läroboken används är vilken pedagogisk
grundsyn läraren har enligt skolverket (2006), Wikman (2004) och Juhlin Svensson (2000).
Lärare har olika sätt att arbeta med läroboken och Juhlin Svensson har studerat vilken roll
läroboken har för lärare.

Juhlin Svenssons teori
Ann-Christine Juhlin Svensson (2000, s.48) presenterar i sin avhandling under rubriken
”Läromedelsanvändning i gymnasieskolan - Nya redskap för lärande – Studier av lärarens val
och användning av läromedel i gymnasieskolan” en modell för hur utvecklingen av läroboken
sker från två olika inriktningar som hon funnit i sina studier. Juhlin namnger inte de olika
inriktningarna själv utan hon beskriver dem bara men jag kommer i efterföljande text att kalla
dem Läroboken som traditionsbärare respektive läroboken som en i mängden. Jag har infogat
modellen (figur 1) på följande sida i det utförande som man finner i Juhlin Svenssons
avhandling och med det påpekandet hon gör om att den inte ska anses vara heltäckande i
avseende att beskriva alla de medel som lärare använder i sin undervisning.
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Läroboken som ett av flera läro- ”rätt”medel som

Läroboken som traditionsbärare av
kunskapsförmedling

används i strävan mot kunskapserövring

Bibliotek
Ljud/bild
Laborationer
Exkursioner

Läroboken

Undervisningfilm/video

Faktatexter
Dator
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Andra
pedagogiska
texter
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Kunskapsmålen

Faktatexter

Andra
pedagogiska
texter
Undervisningsfilm/video
Ljud/bild

Tidningar

Tidningar

Bibliotek

Figur 1: Olika sätt att använda/ förhålla sig till läromedel.
Bilden är hämtad ur Juhlin Svenssons avhandling (2000, s. 48)

Läroboken som traditionsbärare
Den första inriktningen som Juhlin Svensson menar var den dominerande då hennes studie
genomfördes presenterar läroboken som det som står i fokus och utgör grunden för
undervisningen. Inom denna inriktning beskrivs utvecklingen av läroboken ske ”inom sin
egen tradition” där läroboken blir en traditionsbärare utvecklad i ett samspel mellan lärare och
förlag i enlighet med rådande kursmål (2000, s.48). Juhlin Svenssons resultat visar att denna
lärobok ofta väljs ut på en ämneskonferens och den är gemensam för alla som undervisar i det
ämnet på skolan. De andra läromedel som används av elever och lärare beskrivs som
komplement till läroboken, läroboken är primärkällan (Juhlin Svensson, s. 45-49).
Läroboken som en i mängden
I den andra inriktningen beskrivs kunskapsmålen vara i fokus och man använder sig av olika
läromedel för att nå dem. Ett av alla dessa läromedel kan vara en eller flera läroböcker.
Juhlin Svensson skriver att förändring av begreppet läromedel inbjuder till ett mer flexibelt
val av läromedel utifrån elevanpassning och elevaktivt arbetssätt. Förändringen skulle kunna
ge en utveckling där läromedlet får ett förändrat och mer öppet förhållande till andra källor
och där användningen likt ”läroboken som en i mängden” kommer att öka. (2000, s.49).
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3.5 Framtidens lärobok
Staffan Selander (2003 s 81) menar att vi idag står vi inför ett nytt skolämnes- och
läromedelstänkande, ungefär som när man på 1880-talet införde en för den tiden ny typ av
skolämnen och texter för skolbruk.
Juhlin Svensson tror att ”den för eleverna anpassade texten får en öppnare roll och
funktion” om det nya begreppet läromedel som beskrivning för alla former av kunskapskällor
accepteras i praktiken (2000, s.52). Juhlin Svensson skrev dessa ord för 12 år sedan och hon
funderade redan då på lärobokens överlevnad i de kommande kunskaps- och
informationssamhället. Juhlin Svensson (2000 s. 52) skriver följande om detta:
Lärobokens inre kärna – den pedagogiska väven med ett innehåll som finns för att skapa mening och
sammanhang i kunskapsöverföringen är dess styrka. Denna funktion är en del av läro- och kursplanernas
implementering i den pedagogiska praktiken och utgör ett stöd som egentligen efterfrågas när lärare väljer
att arbeta med ett primärt läromedel.

Även Vinde (2012), VD på Svenska läromedel beskriver hur behovet av ett strukturerat,
läroplansanpassat läromedel inte förändrats även sedan IT har blivit en naturlig del av
skolan. Han beskriver hur förlagen utvecklat digitala läromedel som en anpassning till
detta.
Det finns tre aspekter av utvecklingen av läroboken så som jag ser det. För det första så
finns det en utveckling av själva läroboken som pedagogiskt text. För det andra, en utveckling
av lärobokens roll i förhållande till andra läromedel och för det tredje, lärobokens roll i
förhållande till digital informationsteknik. Det är denna sista aspekt som jag främst är
intresserad av att undersöka.

Läroboken och den nya tekniken
Jonas Linderoth (2009, s 15) skriver att det idag finns tankar om att ”digitala läromedel
kommer att konkurrera ut textboken och att Internet kommer att bli den primära
kunskapsförmedlaren”. Staffan Selander (2003, s.107). beskriver också en tro om att
”Förändringar av traditionella, linjära texter mot mer multimodala texter – som modern layout
med text och bild eller cd-rom och nätprodukter med tal och musik, enstaka bilder och film
och interaktiva spel helt klart kommer att påverka framtidens läromedel.”
I tidningen Lärarnas tidning frågar skribenterna Staffan Selander om läroboken kommer att
finnas kvar i framtiden (Bohman, Rudhe 2009). Selander svarar att han inte tror att den
kommer att försvinna utan att den istället kommer att få en ny roll. Selander beskriver vidare

18

hur boken har en självklar roll i skolan men att de digitala medierna skapar nya förutsättningar
för boken på följande tre sätt:


De ger tillgång till mängder av information.



De gör det möjligt att kommunicera med andra människor.



De underlättar produktion av text, bild och ljud.

Selander menar att de digitala läromedlen är bäst på information, kommunikation, bild- och
ljudhantering (Bohman, Rudhe 2009). Han påpekar att det finns både bra och dåliga exempel
på digitala läromedel idag. Han menar att en del av dem bygger på en gammal pedagogisk syn
till exempel då läromedelsproducenterna låter den egna skoltiden influera läromedlet.
Selander menar också att läromedelproducenterna måste ta till vara på de nya möjligheter som
tekniken erbjuder. Detta kommer jag bland annat undersöka om läromedelsförlagen gör. Jag
undrar också om detta är något som lärarna efterfrågar att de ska göra.
Svenska läromedel (läromedelförlagens branschorganisation) skriver att interaktivitet och
användning av många sinnen vilket e-läromedel gör, förstärker lärandet.

Här följer en

beskrivning av exempel på e-läromedel som förlagen erbjuder idag.
E-läromedel kan visas på interaktiva skrivtavlor eller i projektorer. De innehåller illustrationer, film och
text och stödjer lärarens undervisning och genomgångar. Andra e-läromedel, exempelvis i språk och
matematik, är tänkta att användas individuellt av eleverna. (Svenska läromedel 2012)

I enlighet med ovanstående citat så menar Roger Säljö att IT baserade läromedel ger goda
möjligheter till individualisering vilket även användes som argument då de första IT baserade
läromedlen kom (2003, s 78). Säljö hävdar också att det koncept för lärande som byggdes upp
under 1990-talet då många läromedel på cd-rom byggde på en behavioristisk
utbildningsmodell där fokus ligger i presentation av information och att ”de aktiviteter som
utvecklas är förprogrammerade i mönster som författaren/leverantören bestämt som lämpliga
för att nå ett visst mål” (2003, s.77-78). Lena Olsson skriver i sammanfattningen av
Skolverkets rapport ”digitala lärresurser i en målstyrd skola” om hur deras studie av digitala
lärresurser i liten grad har en anknytning till målen inom den svenska skolan och att en tydlig
koppling till målen skulle göra att lärarna använde dem mer (2009 s. 5). Svenska läromedel
(2012) beskriver en liknande tro om framtiden. De tror att läroboken kommer att vara det
dominerande läromedlet även i framtiden eftersom de menar att det behövs ett verktyg som
kan strukturera och samla kunskapen enligt läroplan och kursplan, vilket de anser att
läroboken gör. De skriver också att de tror att ”det på sikt är möjligt att lärare och elever
kommer att vilja ha e-läroböcker, men att lärobokens funktion kommer att behövas.”
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Svenska läromedel (2012) beskriver vidare att det viktigaste inte är vilket medium det
förmedlas via utan att innehållet i sig håller hög kvalité och att ”det medium som är bäst för
syftet ska väljas”. Selander (Bohman, Rudhe 2009) som beskriver många fördelar med
digitala medier påpekar på samma gång att han tycker att ” den tryckta boken fortfarande är
bäst på berättelse och resonemang”. (min kursivering). Jag menar att både Svenska läromedel
och Stefan Selanders beskrivningar ger en bild av vår tids förhållande till den tryckta boken.
Den har en självklar roll i vårt samhälle och den erbjuder en möjlig till upplevelsen att få
”hålla i” och ”ta på” materialet vilket andra medier inte kan förmedla.
Men läroboken är bara ett av de läromedel som används i skolan idag. Jan Hylén (2009, s
23) beskriver att det inte finns någon internationellt erkänd definition av begreppet läromedel
och att de definitioner som finns ofta kopplas till material som skapats för att användas i
undervisning. Hylén själv använder begreppet lärresurser vilket även ska inbegripa alla de
resurser som läraren använder i undervisningen till exempel artiklar och videoklipp (2009, s.
24). Figur 2 illusteras hans beskrivning. I figuren framgår det att digitala lärresurser både
finns som material som framställs för att användas för undervisning och sådant material som
framställts för annat syfte men som ändå används som en lärresurs av lärare (Hylén 2009,
s.24).

Figur 2. Beskrivning av olika typer av lärresurser. Hämtad från
Skolverkets rapport (Hylén 2009, s.24)

Hylén beskriver att lärarnas efterfrågan av digitala lärresurser påverkar utbudet. Han menar att
varken lärarnas bedömning av tillgången till IT eller deras bedömning av den egna kompetens
att använda IT avgör hur benägen lärarna är till att använda digitala lärresurser utan det
handlar om deras motivation (2009, s.25). Motivationen var enligt OECD:s studie lägre i
länder som saknar en nationell IT plan och där det finns bristande kunskap om hur digitala
lärresurser kan användas och används.
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Hylé skriver också att en bristande efterfrågan skapar mindre utbud av digitala lärresurser
men han påpekar också att en efterfrågan ibland måste skapas som till exempel med
mobiltelefonen som efterfrågades först efter att den hade skapats (Hylén 2009, s.25).
Enligt Rickard Vinde (2012), VD på Svenska läromedel så är det bara 2-3 % av skolornas
inköp av läromedel som består av digitala läromedel men han menar att det har skett en
ökning under hösten 2011.

4 Problemformulering
När jag började fundera över ämne till mitt examensarbete så ville jag undersöka hur
interaktiva digitala funktioner som erbjuds i läroboken i religionskunskap fungerar och
används i undervisningen. Jag beställde hem läroböcker som tagits fram för att passa nya
GY11 och som beskrevs som moderna och med koppling till informationsteknik på olika sätt.
När jag fick hem läroböcker visade de sig ha mycket lite av de digital och interaktiva
funktioner som jag hade tänkt undersöka. Jag ställde mig då frågan om detta inte efterfrågas
eller används och valde att undersöka detta istället. Jag ville undersöka hur religionslärare och
läromedelsförlag resonerar kring lärobokens koppling till digital informationsteknik.
Förlagen satsar mycket pengar på att ta fram nya läroböcker och de försöker avgöra hur
läroboken ska vara utformad för att tilltala både lärarna och elever. Deras resonemang kring
lärobokens koppling till digital informationsteknik ger alltså både en bild av hur det ser ut på
marknaden idag och hur det kan komma att se ut den närmaste tiden.
Lärarna kan ge en beskrivning av hur läromedlen faktiskt används och hur de skulle önska
att de kunde användas. Lärarnas åsikter och önskemål borde ha stort inflytande över vilka
läroböcker som tas fram i och med att det är de som avgör vilken typ av böcker som förlagen
får sälja. Men förlagen har ju också möjlighet att erbjuda nyheter och väcka lärarnas
inspiration med nya idéer och upplägg och skapa en ny efterfrågan hos lärarna.
Många religionslärarare står snart inför att behöva köpa in nya läromedel som är anpassade
till de nya kursplanerna i GY11. Kommer vi då att se en utveckling där användningen och
tillgången till läroböcker med koppling till digital informationsteknik kommer att öka? Finns
det en efterfrågan på den typen av läroböcker?
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4.1 Syfte
Syftet med denna studie är att diskutera och redogöra för hur religionslärare och
läromedelsförlag

resonerar

kring

religionskunskapslärobokens

koppling

till

digital

informationsteknik.

4.2 Frågeställningar
Jag kommer att arbeta utifrån följande frågeställningar
1. Beskriver läromedelsförlag och religionslärare en efterfrågan av läroböcker i
religionskunskap med en koppling mellan lärobok och digital informationsteknik?
2. Vilka möjligheter beskriver religionslärare och förlagsrepresentanter att en koppling
mellan digital informationsteknik och läroboken kan erbjuda och är deras bild
samstämmig?
3. Vilken funktion tillskriver lärare och förlag en lärobok i religionskunskap med koppling
till digitala funktioner?

4.3 Avgränsningar
Det skulle vara intressant att studera hur lärare generellt ställer sig till digital
informationsteknik i skolan och hur de vill använda den men jag har valt att fokusera min
frågeställning till ett specifikt område d.v.s. de läromedelsförlagsproducerade digitala
funktioner. Jag kommer inte att gå in på det konkreta innehållet av religionskunskapsboken
utan fokusera på dess funktion. Jag har även valt att göra undersökningen utifrån ämnet
religionskunskap.

Användningen

och

möjligheten

till

användning

av

digital

informationsteknik skiljer sig åt mellan ämnena och för att jag ska kunna få några konkreta
slutsatser av denna mindre undersökning så blir en sådan avgränsning nödvändig.
Jag har också valt att göra studien med fokus på gymnasieskolan då både arbetssätt och
kursutformning skiljer sig åt mellan gymnasiet och de övriga skolformerna. I gymnasiet
sträcker sig till exempel kursen i religionskunskap ofta bara över en termin. Eleverna har även
mer förkunskaper och har utvecklat mer vana vid att arbeta med digital informationsteknik i
skolan jämfört med eleverna som börjar årskurs 7.
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Jag kommer inte att studera på vilka olika sätt som den digitala tekniken kan användas i
skolsammanhang. Jag kommer istället att försöka få fram vilka funktioner förlag och lärare
vill ha och hur lärarna ställer sig till de funktioner som erbjuds av de förlag jag har kontaktat.

5 Teoretisk utgångspunk
Jag kommer att ställa mina resultat kring efterfrågan av en lärobok med koppling till digital
informationsteknik mot den teori som bland andra Cuban beskriver där implementering av
teknik i skolan sker långsamt och inte leder till någon revolutionär förändring av arbetsätten i
skolan, utan snarare anpassas tekniken till det rådande sättet att arbeta.
Svaren kring vilka möjligheter som lärare och förlag beskriver att en lärobok med
koppling till digital informationsteknik kan ha och vilken roll ett sådant läromedel skulle få
kommer att ställas mot Juhlin Svenssons teori om hur den traditionella tryckta boken använts.
Hon menar att läroboken använts på två olika sätt, antingen som det primära läromedlet som
styr undervisningen eller som ett läromedel bland andra där kursmålen styr undervisningen.

6 Metod
Jag genomförde intervjuer av en grupp lärare och en grupp av representanter för
läromedelsförlagen för att få en bild av hur dessa grupper resonerar kring läroboken och dess
koppling till digital informationsteknik. Jag var inte intresserad av att få fram kvantitativ data
utan jag ville få en beskrivning av hur de resonerar kring en lärobok med koppling till digital
informationsteknik och hur läroboken och digital informationsteknik används idag.
Jag genomförde intervjuer med tio religionslärare på gymnasiet för att ta reda på hur de
använder kursböckerna respektive digital informationsteknik i sin undervisning idag och bad
dem beskriva hur de önskar att en kursbok ska vara utformad.
Först gjordes en provintervju med en religionslärare för att se att de frågor jag hade
konstruerat fungerade som jag hade tänkt och för att se vilken typ av svar de genererade.
Därefter gjordes vissa justeringar av frågorna.
En förfrågan skickades sedan ut via e-post till 15 stycken religionslärare som arbetade på
olika gymnasieskolor. I denna första omgång skickades en förfrågan till religionslärare som
jag kände till eller som arbetade på skolor som låg så pass nära att det i möjligaste mån skulle
gå att genomföra intervjun ansikte mot ansikte.
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Förfrågan innehöll en kort beskrivning om vem jag är och att jag sökte religionslärare som
vill ställa upp på en intervju om läroboken och digital informationsteknik.
Av de 15 stycken lärare som fick ut en förfrågan så bokades åtta stycken intervjuer. De
övriga sju avböjde eller avstod från att svarade på min förfrågan. Resterande lärare fick jag
kontakt med genom att jag söka på nätet på frasen ”arbetar som religionslärare”. I träfflistan
hittade jag flera skolors hemsidor och där fann jag kontaktuppgifter till ytterligare sex stycken
religionslärare som jag skickade förfrågan till och på så vis kom jag i kontakt med ytterligare
2 stycken lärare.
Intervjuerna genomfördes i första hand via personligt möte (7st) och annars via telefon
(3st). Jag informerade om att undersökningen handlar om läroboken och digital
informationsteknik och att de kommer att vara anonyma. Jag bad om tillåtelse att få använda
citat från intervjun och berättade att alla lärare i studien kommer att få fiktiva namn. De
fiktiva namnen valdes inte ut helt slumpmässigt utan jag har valt namn som enligt min
uppfattning representerar personen vad det gäller kön och ungefärlig ålder.
Frågeformuläret innehåller sju stycken frågor som utgjorde basen för intervjun (se bilaga
1). Intervjufrågorna har en halvstrukturerad utformning med övervägande öppna frågor. Jag
har till exempel inte frågat alla specifikt om de använder videokamera utan istället bett dem
att själva beskriva vilken tillgång till olika former av teknik som de har i sin undervisning.
Följdfrågor användes sedan för att förtydliga deras svar. Varje fråga har utskrivna följdfrågor
som användes för att få ett mer utredande svar då intervjupersonen inte själv kom in på dessa
frågor. Ordningen på följdfrågorna anpassades efter intervjupersonens svar och ytterligare
följdfrågor användes då det behövdes.
Intervjuerna tog mellan 15-80 minuter men majoriteten av dem tog ca 35 min. De
dokumenterades med hjälp av en ljudinspelare och transkriberades sedan med hjälp av ett
transkriberingsprogram.
Jag intervjuade också representanter för läroboksförlag. Jag tog kontakt med fyra personer
som på olika sätt arbetar med just religionsläroböckerna till exempel som läromedelsutvecklare på de fyra läromedelsförlagen som tillhandahåller läroböcker i religionskunskap
för gymnasienivå. All kontakt togs via telefon. Vid första samtalet presenterade jag mig och
gav en kort beskrivning av vad min studie gick ut på och frågade om de ville ställa upp på en
intervju. Samtliga fyra personer valde att delta och vi bokade en tid för intervjun.
Intervjuerna tog mellan 20-45 minuter och de dokumenterades med hjälp av
ljudupptagning. Jag bad om tillstånd om att få spela in intervjun och att få citera dem i min
uppsats.
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Intervjuerna utgick ifrån intervjufrågor (se bilaga 2) som precis som intervjuerna med
lärarna fungerade som en ram för samtalet där följfrågorna användes flexibelt. Hela fråga 4
användes mycket flexibelt. Frågans syfte var att få reda på hur förlagen ställer sig till olika
funktioner som lärarna önskade att en lärobok skulle ha. Bara de följfrågor som berörde
funktioner som förlagsrepresentanten inte redan berört ställdes.

6.1 Metoddiskussion
Studien ger en bild av hur koppling mellan läromedel och digital information ser ut just när
studien genomförs, innan lärarna har hunnit se över det nya utbudet av läromedel som finns i
religionskunskap. För större delen av lärarna var de nya digitala funktionerna något helt nytt,
om de hade vetat mer om det kan det ha lett till andra resonemang och svar kring de frågor jag
ställde. Jag har också lagt märke till att bara under den tid studien har pågått så har det skett
en ökning av tillgång till interaktiva och digitala funktioner hos läromedlen i
religionskunskap. Om intervjun med förlagsrepresentanterna hade genomförts tidigare eller
senare så kan det ha påverkat deras svar.
Urvalet av lärare kan inte sägas representera alla gymnasielärare i religionskunskap men
jag tror ändå att det ger en ganska bra bild av hur olika typer av lärare resonerar då jag har
representanter från både de som idag använder tekniken lite och de som skulle kunna anses
vara pionjärer. Samtliga lärare var enligt min uppskattning mellan 30-45år gamla. Åldern på
lärarna skulle kunna ha en betydelse för resultatet men jag kunde inte se någon tendens till
skillnad beroende på varken kön eller ålder i förhållande till mina frågor.
Lärarna kom från fem olika skolor. Jag anser inte att det har betydelse för resultaten att
några av lärarna arbetar på samma skolor då även lärarna som arbetade på samma skola ger
olika svar både vad det gäller tillgång och användning av både teknik och läroboken.
Jag hade relativt många frågor i mina intervjuer med lärarna som inte hade en direkt
koppling till frågeställningarna men som jag anser behövdes för att förbereda lärarna inför
kommande frågor. Men också för att få bakgrundsfakta och för att få ytterligare underlag för
att dra mer generella slutsatser till hur de använder läroboken och den digitala
informationstekniken idag. Det skedde även flera gånger att dessa mindre viktiga frågor fick
läraren att beskriva något som hade med mina frågeställningar att göra.
Jag ville undvika att lärarna svarade på ett visst sätt för att passa in i en mall av hur man
bör förhålla sig till läroboken och digital informationsteknik i skolan genom att inte beskriva
ingående att studien handlar om hur de resonerar kring detta. Jag beskrev istället mer generellt
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att studien handlar om läroboken och digital informationsteknik i skolan. Däremot efter
intervjun berättade jag om syftet och mina frågeställningar. Det är omöjligt att kontrollera
denna faktor men jag tror en mer allmän rubricering av att studien handlar om läroboken och
digitalinformationsteknik ger en mer neutral ton och förväntan än en formulering om att
studien handlar om att se hur lärare förhåller sig till och beskriver läroboken och digital
informationsteknik och dess koppling. Då förväntas man ha en viss åsikt och inte bara ge en
beskrivning vilket den första rubriken mer inbjuder till.
Efter de två första intervjuerna blev jag uppmärksam på att jag kanske borde ha bett lärarna
förbereda sig innan intervjun genom att be dem fundera över till exempel hur deras
drömlärobok skulle se ut. Detta var en fråga som de också själva uttryckte att de skulle
behöva fundera länge på och att kommentaren ” jag kommer inte på mer just nu” var vanlig.
Jag gav dem mycket tid att fundera på den frågan och intervjun var strukturerad så att vi
återvände till den frågan i slutet av intervjun då de fick möjlighet att lägga till nya saker till
sitt svar. Jag tror att det var bra att de inte fick förbereda sig eftersom de då inte skulle svara
det som de först tänkte på och de skulle kanske bli påverkade att svara ”som man borde” i
större utsträckning. Jag var inte intresserad av att få ett så utförligt svar som möjligt utan mer
av att se generellt vilka funktioner som var viktiga och om de hade digitala funktioner i åtanke
då de tänkte på framtidens lärobok och jag tror inte att möjligheten till att tänka igenom
frågan innan intervjun hade förändrat deras svar i detta avseende så mycket.
När jag skulle intervjua förlagen hade jag svårt att avgör om deras svar skulle representeras
som anonyma eller om det skulle framgå vilket förlag som svarade en viss sak. De första
intervjuerna hölls därför utifrån förutsättningen att deras svar skulle kopplas till förlaget men
under arbetets gång bestämde jag att presentera deras svar som anonyma eftersom min studie
handlar om hur man resonerar kring ämnet och inte bara hur det ser ut i förlagen idag. Svaren
är därför mycket präglade av vem jag har intervjuat och det kan bli missvisande om jag
kopplar deras resonemang till ett visst förlag om deras svar inte helt skulle representera eller
stå i samklang med förlagets hållning. De mer kvantitativa beskrivningarna av vad exempelvis
förlager erbjuder idag skulle kunna presenteras förlagsvis men jag har valt att inte göra den
koppling här heller eftersom det inte är intressant att veta vem som erbjuder vad utan bara vad
som erbjuds generellt sett.
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7 Resultat lärarna
Här följer en presentation av vad som har framkommit i mina samtal med lärare. Lärarna har
fått fiktiva namn för att underlätta läsningen. De namn som förekommer är: Filip, Konny,
Karl, Anders, Jonas, Ola, Malin, Marie, Lisa, Lena
Först kommer en inledande bakgrundsbeskrivning av hur tillgången och användningen av
digital informationsteknik ser ut idag på de skolor där lärarna arbetar. Denna del är tänkt att
ge en bakgrundsbeskrivning av hur lärarnas förhållande till digital informationsteknik ser ut
och hur de uttrycker sig kring teknikens möjligheter och funktion i undervisningen. Sedan
kommer en beskrivning av hur lärarnas beskriver sin ”önskelärobok” och deras erfarenheter
av de nya läromedel som finns på marknaden idag. Därefter följer en beskrivning av hur de
resonerar kring dessa ”nya” funktioner och hur lärarna har beskrivit att de tror att de kommer
att arbeta med digital informationsteknik de närmaste fem åren. I varje del presenteras dels
vad lärarna tar upp under intervjun men också hur de talar om det utifrån ett diskursanalytiskt
förhållningssätt.

7.1 Tillgång och användning av digital informationsteknik.
Samtliga lärare har i olika grad tillgång till någon form av digital teknik. Det framgick tydligt
att tillgången inte bara varierade beroende på vilken skola de arbetade på utan mer specifikt i
vilka lokaler de undervisade i. Bristande tekniksupport begränsar också tillgången till teknik.
Tre av lärarna uttryckte spontant att de kände att den bristande tillgången till fungerande
teknik påverkade deras möjligheter att undervisa negativt. Så här uttryckte sig en av lärarna:
Tillgången är väldigt dålig, det begränsar variationen i min undervisning. (Marie)

Fyra av lärarna arbetar på skolor där varje elev har en personlig dator och de övriga har
varierande tillgång till datorsalar. Tillgång till projektor har alla men bara några har tillgång
till smartboard men den använts främst likt en projektor. Lärarna som hade mindre tillgång till
teknik uttryckte detta som något mycket negativt.
Samtliga lärare beskrev att de använder datorn i sitt planeringsarbete och att de ofta sökte
efter material på nätet. Lena uttryckte att ”datorn har man alltid med sig till klassrummet”.
Projektorn användes i undervisningen för att visa Powerpoint, bilder, gemensamt titta på
texter och film. Några beskriver att de gemensamt tittar på olika hemsidor. Datorerna
användes främst för informationssökning, skriva texter och för att jobba med uppgifter. Tre av
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lärarna berättade att informationsökning via datorn var en stor tillgång då deras elever
saknade tillgång till skolbiblioteket.
Karl beskriver hur han väljer att använda over-head-apparat istället för projektorn för att
visa bilder och texter för eleverna eftersom han ansåg att det tar för lång tid att koppla in och
logga in på datorn/projektorn. Läraren uttryckte också ett tydligt missnöje över att
datortekniken inte fungerar. Några exempel framkommer där tekniken använts till ”nya” saker
som att studera företeelser på webben eller för att lägga ut uppgifter till eleverna på nätet.
Funktioner och tjänster som delat dokument och Googles verktyg samt multimediala
funktioner som bildspel eller filmproduktion nämns av bara ett fåtal av lärarna och jag
uppfattade det som att det användes sparsamt.
Lärarna uttrycker att den digitala informationstekniken underlättar, sparar tid, gör det
roligare och framförallt ger variation i undervisningen. Bara en lärare beskriver spontant hur
tekniken ger möjligheter till ”nya” sätt att lära. Förutom en lärare så uttrycks en mycket
positiv attityd till tekniken och jag uppfattar det som att lärarna ger uttryck för att de gör något
bra och ”det rätta” när de använder tekniken i undervisningen.

7.2 Användning av lärobok
De två olika användningsområden som Juhlin Svensson (1997) tar upp i sin modell för
läromedelsanvändning finns tydligt representerade i svaren. Några använder boken som
utgångspunkt för undervisningen och eleverna kan få i uppgift att läsa i/tittar på bilder i boken
för att sedan diskutera eller svara på frågor. De beskriver att de utgår från information som
finns i boken fast på sitt eget sätt och med kompletteringar. Det är ingen som själv säger att
boken utgör det som undervisningen baseras på men det är tydligt att majoriteten av lärarna
ändå har boken som en viktig huvudkälla.
Några av lärarna säger spontant att de inte använder läroboken alls. Samtidigt framgår det
under nästan alla intervjuer hur boken har en viktig funktion för eleverna, även i dessa lärares
klasser. Vanligtvis uppgavs läroboken användas av eleverna då de förbereder sig inför prov.
Flera av dem kommenterar också att boken är en trygghet för eleverna. Men här framgår det
tydligt att boken eller rättare sagt böckerna (för de kan ibland byta bok under terminen) inte
fyller någon central roll i själva undervisningen för några av lärarna. Lärarna i denna grupp
gillar inte att boken är oflexibel då de ibland vill jobba tematiskt och ibland fördjupa sig
specifikt inom ett område. De är också kritiska till vad och hur man tar upp vissa saker.
Utifrån Juhlin Svenssons modell så passar deras svar in under en beskrivning där
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kunskapsmålen är i fokus och inte läroboken. Läroboken/läroböckerna är bara ett av de
läromedel som används.
Några av lärarna i min studie befinner sig mellan de två inriktningarna i Juhlin Svenssons
modell. Läroboken är central för dem, men de arbetar inte alltid utifrån boken utan andra
läromedel får stor betydelse. Kanske detta tyder på en utveckling där lärare går från att ha
boken som traditionsbärare till att läroboken blir en i mängden av läromedel. Eller så är det
bara en anpassning av lärobokens roll inom inriktningen ”läroboken som traditionsbärare” där
de övriga läromedlen får större utrymme men där läroboken fortfarande utgör det som styr
innehållet i undervisningen.

7.3 Beskrivning av drömläroboken
Lärarna ombads att beskriva hur de skulle vilja att läroboken skulle kunna användas om de
själva med fria resurser fick vara med och utveckla en ny lärobok.
Då jag inte har bett lärarna att ta ställning till specifika funktioner som till exempel
instuderingsfrågor, länksamlingar, inläst ljud osv så kan jag inte presentera hur många som är
positiva till en viss funktion. Jag var istället intresserad av att se vad lärarna själva kom att
tänka på om de fick svara mer fritt. (I fråga sex frågar jag mer specifikt om de skulle vilja ha
en bok med en koppling till digital informationsteknik, vilket kommer att beskrivas under
nästa rubrik.
Samtliga var överens om att det skulle finnas en bas med grundfakta. De ville även att det
skulle finnas mer material för fördjupad kunskap än vad som erbjuds idag.
Alla tio lärare beskrev också att de skulle vilja ha möjligheten att erbjuda ”möten” med
religioner och livsåskådningar. Till exempel i form av intervjuer (där representanter från olika
religioner och livsåskådningar får berätta hur de lever och tänker om tron) eller i form av
bilder och video där riter, byggnader och liknande gestaltas inte bara beskrivs i text. Jag vill
påpeka att flera lärare också nämner extra fördjupning i boken, hänvisningar till andra böcker
eller artiklar när jag frågar i vilken form de skulle vilja att dessa ”verklighetsbeskrivningar”
presenteras. En lärare svarar så här på den frågan
”Jag tror att en bok är en trygghet men jag tror samtidigt att man kan göra det digitalt och använda andra
typer och media. Variation är viktigt när det gäller undervisning.” (Filip)

I samtalen framgår det tydligt att film är något som samtliga lärare vill ha mer utav och
framförallt kortare videosekvenser. Lärarna är noga med att påpeka att de visar få långa
filmer, det händer bara någon gång per termin. De tycker däremot att kortare filmklipp är bra
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och flera av dem omnämner Youtube och TV-kanalernas webbaserade ”play” tjänster. Alla
framhäver det positiva med att använda film i undervisningen eftersom den ger en annan
möjlighet att beskriver något och eleverna kan möta olika platser och människor.
Variation är ett nyckelord. Bild, ljud och video tas upp som exempel på sådant som
erbjuder variation i undervisningen. Jonas beskriver att han skulle vilja tilltala alla sinnen och
Lena uttrycker att ”en bild säger mer än tusen ord”. Radio, musik och lyrik är också något
som omnämns i detta sammanhang.
Det ges många exempel på hur man vill få in olika källor som man idag redan använder
som komplement till eller istället för läroboken i den tänka drömläroboken.
Av de tio lärarna så var det 7 stycken som spontant började beskriva funktioner med
koppling till digital informationsteknik. De övriga tre tog inte alls upp detta i denna inledande
fråga utan talade om saker som skulle ingå som extra kapitel eller extra material. Fyra lärare
uttryckte en önskan om att ha en hemsida till boken. Malin skulle vilja att där fanns ett forum
där man kan få idéer från andra lärare och Andreas skulle vilja att där fanns ett länk- och
bildarkiv. Lisa beskriver en önskan om att boken ska erbjuda tips på länkar till exempel för
fördjupad fakta eller kontakt men det framgår inte om dessa länkar ska finnas på webben eller
i läroboken/lärarhandledningen.
Ola och Jonas går ett steg längre och beskriver att de vill ha en digital version av boken
tillgänglig nätet och inte bara en e-bok. De vill att läraren ska kunna skriva ut eller dela
materiel med eleverna därifrån men de uttrycker också en önskan om att kunna ”möblera om”
eller välja ut delar av texten så att de kan arbeta med delarna både tematiskt eller förbjuda sig
inom ett specifikt område. De vill också kunna lägga in eget material som frågor och
uppgifter, film och länkar tillsammans med lärobokstexterna. Konny beskriver att han gärna
lämnar pappersversionen helt och använder digitalt material istället. Det framgår däremot inte
hur Jonas som också vill ha en digital bok ställer sig till pappersversionen av boken.
Ola berättar hur han vill ge eleverna kunskaper om hur det är att leva och förhålla sig till en
tro via till exempel filmer där man får möta olika människor istället för att bara läsa om trons
grundföreställningar i en bok.
”religionsämnet är ett ämne där man sätter människan och mänskligheten i fokus. Det handlar om att vara
människa och döda böcker är inte det bästa sättet att gestalta det” (Ola)

Filip och Jonas beskriver att de skulle vilja ha någon form av ”lärplattform/internetsite” i
religion där det skulle finnas samlat allt från grundläggande fakta, fördjupningar, filmklipp
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och länkar till aktuella nyheter, länktips och forum där lärare/elever kan mötas. Jonas
beskriver också att han skulle vilja kunna involvera externa personer. Jonas ser också gärna
att sidan inte begränsat bara till religionsämnet utan att det blir en ämnesövergripande sida.
Jag uppfattade att de såg denna ”plattform” som något som skulle vara skilt från läroboken, de
beskrev det mer som en samling av allt det material som religionslärare och elever skulle
kunna tänkas vilja använda och få inspiration och kunskap utifrån. Detta är alltså inte samma
sak som de digitala versioner av läroböcker som finns utan mer en utveckling av de hemsidor
som i vissa fall finns kopplat till läroboken där man kan hitta extramaterial som bilder, filmer,
uppgifter, länkar osv.
Några lärare tar också upp att de vill ha tillgång till urkunder och religiösa texter både som
hela volymer av heliga skrifter eller som en antologisamling. Ingen nämner att de skulle vara i
digital form men då jag frågar om det så tycker de att det också är bra. Fysiska symboler som
bönematta och statyer som ska skickas med läroboken är också ett önskemål som beskrivs.
Den traditionella lärobokstexten ville lärarna ha som en bas att utgå ifrån men de var oense
om ifall den skulle bestå av en kortare mycket enkel text eller en mer utförlig beskrivning. t
lärarna betonade starkt var att de ville ha extra material som gick in och erbjöd en fördjupning
i olika områden.

7.4 Erfarenhet av böckerna med koppling till digital
informationsteknik.
Intervjufråga sex beskriver de nya funktioner som finns eller är på väg att komma i de nya
läroböcker i religionskunskap och avslutas med frågan om detta är funktioner som lärarna
känner till.
Karl, Malin och Marie hade tidigare använt läromedel som har någon koppling till digital
informationsteknik. Endast Marie hade använt en sådan lärobok i religionskunskap.
Lisa, Anders, Jonas och Marie hade sett eller hört talas om att det finns böcker med de
funktioner jag beskrivit men för Lena, Filip, Konny och Ola var detta något helt nytt. Marie
talade positivt om lärarversionen av den digitala delen men elevlicenserna var hon inte lika
positiv till eftersom hennes elever inte hade velat använda dem.
De andra lärarna presenterades flera negativa erfarenheter kring de böcker de hade kommit
i kontakt med. De upplevdes tråkiga och oproffsiga till exempel då länkarna inte uppdaterades
och rösten i talfunktionen var ”onaturlig”. Jag vill tillägga att det inte framgår om de har
erfarenheter från samma eller olika böcker.
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I intervjuerna framgår att de lärare som jag har intervjuat inte har fått ta del av den kunskap
om det nya utbudet av digitala läromedel som finns och inte heller fått kunskap om hur de kan
användas i lärandesituationer vilket Hylen (2009) menar är något som behövs för efterfråga
och användning av digitala lärresurser ska öka. Om man jämför med deras beskrivning av
drömboken så är det ändå de funktioner som de själva har negativa erfarenheter av som de
efterfrågar vilket är intressant.
Det är också intressant att lägga märke till att inte heller de lärare som själva skulle kunna
ses som pionjärer som använder tekniken som ett nytt pedagogiskt verktyg som möjliggör nya
sätt att undervisa inte heller har hört något alls eller mycket lite om de nya funktioner som
finns kopplat till läroboken.

7.5 Respons på de funktioner som har en koppling till digital
informationsteknik som finns i läroböcker idag.
Efter att lärarna har både fått beskriva sin drömbok och fått en kort beskrivning av de
funktioner som erbjuds i böcker idag så fick de frågan om de skulle vilja ha liknande
funktioner kopplat till en lärobok. De funktioner som beskrevs var: förslag på internetlänkar
där man kan fördjupa sig i ett visst ämnesområde, möjlighet att läsa och lyssna till läroboken
via webben och erbjuda extra material och övningar (både traditionella och interaktiva)
tillgängligt på webben.
Samtliga lärare beskriver att de vill att läroboken ska finnas inläst. Flera påpekar att detta
är något som elever med lässvårigheter behöver. Det är också något som lärarna borde ha
tillgång till redan idag till de böcker de använder då det är en rättighet för elever med
lässvårigheter att få liknande hjälpmedel. Tre av lärarna påpekar att inläsningen måste vara av
god kvalité med en riktig människoröst. Anders påpekade fördelen med att ha ljudfilen
tillgänglig digital då den traditionella cd-skivan ofta kom bort. Jag beskrev att det idag är
möjligt att välja vilken text man vill ha uppläst genom att markera i texten i e-boken vilket
alla var positiva till men ingen kommenterade det senare utan man uttryckte bara en önskan
om att kunna få boken uppläst.
Det var generellt så att den första reaktionen på de funktioner som beskrevs var mycket
positiv. Exempelvis så säger Marie att det låter jätteintressant och Ola säger att det verkar
spännande och de vill både ha med allt det som jag räknat upp i en lärobok. De påpekar att
variation är bra.
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Men när jag frågade om det var något de trodde att de skulle använda så ställde sig några
av lärarna mer avvaktande, ljudboken gillar alla och även den digitala e-boken men det sker
en förändring i hur man talar om funktionerna då vi går från att bara tala om dem till att jag
undrar om det är något de själva vill använda. Då har de en mer avvaktande inställning.
De digitala funktioner som självrättande övningar och test var inget som verkade
intressera lärarna speciellt.
Jonas tog upp interaktiva spel i en annan del av intervjun och hade många idéer för hur
det skulle kunna användas som läromedel men de funktioner han skulle vilja ha är sådant
som inte finns på marknaden idag och som han själv uttrycker kan bli väldigt svårt att
konstruera. Jonas beskriver senare i intervjun att han inte känner något behov av att få de
funktioner som han själv och jag har beskrivit finns eller skulle kunna finnas i en lärobok.
Jag har löst det själv i så många år och även om jag själv fick konstruera en egen lärobok så skulle jag
ändå inte varit nöjd med den utan bara använt en del. (Jonas)

En likande beskrivning ger Filip som vill ha en digital version av boken men i övrigt säger att
han inte saknar de funktioner jag beskrivit.
Skapas behovet av det så kommer jag säkerligen att använda mig av det och då kommer jag att se ett
behov med det, men det är svårt att veta vad det skulle vara (Filip)

När jag frågade Konny om det är någon av de funktioner som räknats upp som han skulle vilja
ha i en lärobok så svarade han att en ljudversion av boken måste finnas. De andra
funktionerna kommenterar han på följande sett:
Sånt är alltid bra men jag skulle inte köpa boken bara därför, men får man det med så varför inte.

Karl är positiv till en koppling till digital informationsteknik men tar upp ett annat problem:
En webb del kräver tillgång till datorer till eleverna vilket vi inte har”...”En webb del hade varit en trevlig
fördel om det hade funnits och fungerat”, (Karl)

När lärarna pratar om en webbversion av boken så är de negativa kommentarerna just att den
kräver tillgång till dator och att det blir ett moment extra att logga in på ett ställe till för både
lärare och eleverna. Men generellt sett så är de positiva till en e-bok. Anders beskriver
svårigheten som finns idag med att transportera böckerna mellan olika byggnader och nämner
fördelen med en digital bok som eleverna alltid har tillgång till via datorn både i skolan och
hemma. Filip är också positiv till en digital boken och säger.
En kombination av en lärobok och en digital funktion tror jag hade varit väldigt bra.

33

Även om lärarna är positiva både till en hemsida till boken och till digitala versioner av
boken så påpekar också flera att det är något visst med att läsa i en ”riktig” bok.
Majoriteten vill ändå ha kvar en traditionell pappersbok men de ser fördelarna med att även
ha olika material digitalt. När vi talar vidare kring möjligheten med att kunna få tillgång
även till andra texten på nätet som till exempel urkunder och artiklar så säger Karl att det
är lättare att kopiera texter från en vanlig bok där man lätt kan stryka under och skriva till
saker innan man kopierar och delar ut till eleverna.
Andra lärare beskriver fördelen av att inte behöva kopiera texter till eleverna i och med
möjligheten att kunna dela en uppgift med eleverna via datorn. Då har eleverna materialet
tillgängligt på nätet hela tiden och de kan hämta ner det när som helst. Digitala texter blir
också sökbara vilket beskrivs som en stor fördel när vi pratade om heliga skrifter. Om texter
och bilder, film och ljud finns samlat på ett ställe digitalt så kan de inte tappas bort och läraren
behöver inte lägga tid på att plocka fram dem som flera också påpekar.
Tre lärare, Anders, Jonas och Marie hade erfarenhet av en lärobok med tillhörande
webbsida. Webbsidan ”var kass” menar Anders och Jonas beskriver liknande erfarenhet av en
hemsida som inte uppdateras och som bara länkar till traditionella hemsidor som till exempel
svenska kyrkans officiella hemsida. Anders säger att om det hade fungerat bättre så är det en
jättebra ide. Marie har en helt annan erfarenhet av sin läroboks hemsida som hon tycker
erbjuder bra övningar och inspiration och den hålls uppdaterad om till exempel händelser i
omvärlden vilket hon gillar. (det framgår inte om samtliga lärare talar om samma sida) Just att
sidan uppdateras och att man ser till att länkarana är aktuella är något som alla som kommer
in på detta ämne är noga med att påpeka. Det gäller alla funktion som bilder och filmer, de
måste vara aktuella och av god kvalité så att eleverna kan relatera till dem. Kvaliten på
inläsning av boken är också något som påpekas som väldigt viktigt då flera beskriver
erfarenheter av ickemänskliga talsynteser eller monotona röster.

7.6 Framtida användningen av digital informationsteknik
Jag frågade lärarna hur de trodde att de och eleverna skulle använda digital
informationsteknik de närmaste åren.
Två av lärarna tror spontant att användningen kommer att öka. En lärare beskriver att
användningen har sjunkit pga. bristande tekniska support men läraren tror att de kommer
att komma upp till samma nivå som tidigare igen då detta rättas till. Andra lärare hoppas
på en ökning men de ser det inte som en självklar väg.

34

Jag vill nog att det ska bli mer men det kommer nog att bli svårt att få det. Det kommer nog att bli bra om
det blir mer och det är något att sträva mot. (Lisa)
Jag hoppas vi kommer att använda det (digital informationsteknik) ännu mer. (Marie)

Flera fördelar och argument för varför man vill öka användningen nämndes, här följer några
exempel.
Jag tror eleverna lär sig mer. (Lena)
Man märker att eleverna tycker att det (att använda digital informations teknik i undervisningen) är roligt.
(Lisa)
Jag tycker att det är roligt och det förenklar mitt jobb (Anders)
Jag vill gärna ha mer teknikanvändning om det medför att jag kan genomföra kursen på alternativa sätt,
det gör undervisningen bättre. (Karl)
Datorn är ett bra sökinstrument (Marie)

Det finns också de som ger en beskrivning av att användningen inte kommer att öka. Här
följer en beskrivning av deras resonemang. Malin som idag använder digitala funktioner
på många sätt i undervisningen exempelvis genom att låta eleverna jämföra olika
religiösa hemsidors budskap uttrycker sig så på följande sätt:
”Jag tror att jag kommer att vara bakåtsträvande, jag kommer att fortsätta som jag gör nu, jag känner mig
inte bekväm med att gå längre i min digitala användning. (Malin)

Anders beskriver att det finns en tröskel när man ska börja använda något nytt, det är
tidskrävande och den tiden har inte lärare idag. Anders uttrycker med en viss hopplöshet att
om man inte kan lita på tekniken så är det lika bra att inte planera att använda den från början.
Han efterlyser mer servicefunktioner och pedagogisk stöttning till exempel i form av en
engagerad och närvarande IT-pedagog men han tror ändå att detta kommer att bli bättre med
tiden.
Det var flera som också påpekade att det krävdes bättre teknisk support och bättre tillgång
till tekniken för att deras och elevernas användning skulle öka. Och de trodde precis som
Anders att det skulle bli så.
Ett annat hinder för ökad användning beskriver Karl som inte tror på någon större
förändring eftersom lärare nu först måste fokusera på att ta till sig de nya styrdokumenten som
kom med GY11. Han använder inte teknik i någon stor utsträckning idag men uttryckte en
önskan om att få använda det mer.
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Ytterligare ett argument till att förändringen uteblir beskriver Konny. Han upplever ett
teknikmotstånd bland sina kollegor. Till exempel så är flera av dem negativa till en-till-en
satsningar. Han tror att motståndet kommer att minska men att det tar tid. Han tror att det blir
mer teknik ytligt sätt men är tveksam till om det kommer att användas mer i praktiken. Konny
påpekar också att det är mycket lite fortbildning och att inställningen att ”elevdatorer borde
förbjudas helt eftersom eleverna ändå inte jobbar på dem” tar tid att förändra.
Jonas som också själv arbetar mycket med digital informationsteknik i sin undervisning
och som beskriver en drömlärobok med många interaktiva och digital funktioner säger också
att dessa idéer är svåra att genomföra och på frågan om hur läraren tror att användningen av
digitala informationstekniken kommer att förändras de kommande fem åren så svarar Jonas:
Jag tror tyvärr inte att vi kommer att se någon större förändring i det stora hela

Jonas beskriver att man kan se tekniken som ett hinder (till exempel problem att logga in)
eller som en möjlighet. Han menar att man måste fundera över vad tekniken kan erbjuda för
möjlighet som gör att man lyfter det man tänker göra en nivå till jämfört med om man inte
använder tekniken. Jonas säger sig tro att tekniken kommer att öppna upp till en större
faktabas vilket även är något som flera av de andra lärarna beskriver. De beskriver också att
tekniken används mycket till just informationssökning och gav få exempel på nya
användningsområden som kräver ett annat arbetssätt än det man använder utan den nya
tekniken vilket jag tror att Jonas syftar på när han talar om de nya möjligheterna som lyfter
det man gör en nivå till.
Tre av lärarna berättar om situationer då deras elever har gett uttryck för att inte vilja
använda teknik i undervisningen. Konny tipsar dem om att ta bild på lärarens anteckningar på
tavlan med hjälp av sina mobiler. Eleverna kunde sedan lägga upp bilden på en gemensam
facebock-sida där alla i klassen hade tillgång till bilden. Till lärarens förvåning skedde detta
väldigt sällan. Marie föreslog för en elevgrupp där alla hade tillgång till egna elevdatorer att
de skulle använda elevlicenserna till boken som gav dem tillgång till en webbaserad lärobok i
religionskunskap. Marie beskrev hur de besvikna utbrustit ” ska vi sitta vid datorn nu också”.
Eleverna ville att hon skulle berätta istället. Dessa situationer har förvånat lärarna. De hade
väntat sig en annan mer positiv inställning till att använda tekniken.
Likande erfarenheter hade Jonas vars elever hade sagt ” Måste vi använda teknik varenda
gång när du gör någonting, kan vi inte bara få använda papper och penna”
Jonas beskrev också hur eleverna överhuvudtaget är ovana vid att använda datorn som ett
redskap som är till för annat än att spela, skriva, söka och presentera information. Han menar
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att det är deras bild av hur man använder datorn och att man inte kan göra annat än att läsa
och skriva med den. Jonas skulle vilja utnyttja tekniken till det som den kan erbjuda som inte
till exempel papper och penna och den traditionella OH apparaten kan erbjuda.
Malin och Marie påpekar att eleverna inte har den teknikkunskap som skulle behövas för
att använda tekniken mer. Malin ger exempel på elever som inte vet hur de ska skicka ett
mail.
Två av lärarna uttryckte under intervjun att de önskade lära sig mer om en specifik sak för
att kunna använda det i undervisningen. De beskrev fördelarna med att använda sig av
smartboard och videokameror i olika sammanhang men ingen av dem nämnde
kompetensutveckling utan det var den egna tiden att sätta sig in i det som de saknade.
Sex av lärarna uttryckte ett generellt missnöje med den form att kompetensutveckling och
stöd i form at IT-pedagoger som erbjöds på deras skolor idag. De beskrev hur dessa
utbildningar/work-shops inte fokuserade på det de ville lära sig. De hade en önskan om
konkreta tips om vad man skulle kunna använda tekniken till i de ämnen som de undervisar i.
Jonas beskrev sig få detta stöd via webbaserade nätverk.

7.7 Tre olika sätt att använda och förhålla sig till tekniken
Användningen av teknik ute på skolorna varierar mycket både på grund av olika tillgång till
fungerande teknik men också på grund av olika intresse för att använda dem. Resultatet av
denna studie visar på tre olika mönster för hur lärarna förhöll sig till tekniken. Jag kan inte
säga att detta är några allmängiltiga kategorier men de uppstod tydligt i mitt underlag.

De nöjda
Först är det de lärare som idag inte använder tekniken i någon stor utsträckning (jämfört med
de andra i studien) mer än till att visa film, söka information och skriva. De beskriver att de
tror på en ökad användning men de ger inga eller få beskrivningar av vad de kommer att
använda tekniken till mer än att göra mer av det de redan gör idag som att skriva att söka
information. De uttrycker till exempel att "det finns så mycket på nätet” och ”så många
program som man kan använda” men de ger inga konkreta exempel och jag upplever inte att
de har ett så pass stort intresse av tekniken så att de själva aktivt skulle leta upp och använda
något av ”allt det där bra som finns”. De beskriver hur tekniken erbjuder en variation i
undervisning och det är variationen som framställs som det positiva och inte tekniken i sig.
Lite av dragen som finns hos den som Kylhammar (1997) beskriver som tvivlaren finns i
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denna grupp då de inte ser fördelar med att införa det nya. De tycker att det är bra som det är
men lärarna i min undersökning var ändå mer positiva när de talar om teknikens framtida
möjligheter än vad tvivlaren i Kylhammars (1997) beskrivning är.

De som vill mer
Majoriteten av lärarna i min studie använder teknikens möjligheter lite mer än den tidigare
gruppen och de beskriver att de vill använda den ännu mer. Men de påpekar att de behöver
kompetensutveckling och/eller bättre tillgång till fungerande teknik för att användningen ska
öka. De ger uttryck för en frustration över att detta inte sker. Samtliga lärare i denna grupp
tror att deras användning av digital informationsteknik kommer att öka de närmaste fem åren
men tids- och kunskapsbrist utgör ett hinder. Dessa hinder är också något som Cuban (2001)
och Skolverket (2009) fann bromsar teknikanvändningen. Lärarna uttrycker att tekniken är
bra för variation men också för att den erbjuder nya möjligheter då de med hjälp av tekniken
kan göra saker som de inte kan göra utan den. Denna grupp skulle utifrån Kylhammars (1997)
kategorier kunna beskrivas som utvecklingsoptimister. Deras önskan om förändring är inte så
stor att de vill satsa fullt ut för att få en förändring vilket nästa grupp gör.

De som gör mer
Sista gruppen skulle kunna beskrivas som pionjärer på olika nivåer. De som idag redan
använder tekniken till nya funktioner som att göra film, spara ner anteckningar från
smarboarden, filma lektioner, använda datorfunktioner som Googles verktyg, delade
dokument osv. Jag tror att dessa lärare går sin egen väg och tar saken i egna händer. De har
lärt sig och provar olika funktioner/tekniker som de vill använda utifrån eget intresse. De har
alltså idag redan nått en nivå där de trivs ganska bra. Detta utesluter inte att de provar och
inför nya saker, för som jag uppfattar dessa lärares arbetssätt så förnyar de sig hela tiden både
vad det gäller material och metoder.
De beskriver en tro på att användningen inte kommer att öka och vissa av dem påpekar att
det finns ett motstånd/okunskap hos kollegor och elever redan till den nivå av användning
som sker idag. Och när de säger att deras användning inte kommer att öka så menar de nog att
de kommer att arbeta på samma sätt som idag, d.v.s. att de lära sig och testar nya saker med
eleverna då och då.
Kylhammar skulle nog beskriva dem som systemkritikern eftersom de ser möjligheter med
tekniken men bedrövas över att den generellt använts på ”fel” sätt så att möjligheterna inte
utnyttjas.
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Gruppernas koppling till läroboksanvändning
Jag kan också se hur de lärare som tillhörde gruppen ”de som gör mer” var de som idag inte
använde läroboken i någon stor utsträckning. De som tillhörde gruppen ”de nöjda” var de
som använde läroboken mest av de jag intervjuade. Den mittersta gruppen ”de som vill”
använde delvis läroboken men på ett mer flexibelt sätt där även mycket annat material fick
stort utrymme. De var de lärare jag tidigare beskrev ligga lite mellan Juhlin Svenssons två sätt
att använda läroboken.
Jag kunde också se att de olika grupperna använde sig av läroboken på olika sätt. Och
deras sätt att använda både teknik och den tryckta läroboken påverkar även hur de ställer sig
till en lärobok med koppling till digital informationsteknik. ”De som gör mer” använder
tekniken mycket och läroboken lite jämfört med de andra och gruppen ”de nöjda” använder
boken mycket och tekniken mindre. ”De som gör mer” skulle kunna ses som föregångarna
och de som visar hur framtidens lärare kommer att arbeta i förhållande till den nya tekniken
eftersom de har tagit till vara på teknikens möjligheter mest. Då skulle gruppen ”de nöjda”
representera de som inte har hunnit med i utvecklingen och man skulle kunna tänka att de
med tiden kommer att närma sig ”de som gör mer”:s arbetssätt. ”De som vill mer” är den
grupp som om de får stöttning i form av tid och inspiration kan bli den grupp som kommer att
använda det förlagsproducerade läromedlets digitala funktioner mest.
Lärare är olika både vad det gäller pedagogik, användning av läroboken och användning av
teknik. Jag tror att det alltid kommer att finnas en spridning där några provar nya saker medan
andra gör mest som de brukar vilket bekräftas av Kylhammars (1997) beskrivning av hur
människor förhåller sig olika till ny teknik. Spridningen behöver inte bero på ointresse utan
också brist på tid för att sätta sig in i och prova nya saker vilket flera lärare både in min och
Cubans (2001, s.14) studie påpekade.

7.8 Religionskunskapsboken som lärarna vill använda
Jag bad först lärarna själva spontant beskriva sin drömlärobok i religionskunskap och sedan
beskrev jag olika digitala funktioner som finns i läroböcker i religionskunskap idag och i
slutet av intervjun fick lärarna berätta om vilka kopplingar till digital informationsteknik de
själva skulle använda och hur de tror att de kommer att använda teknik i sin undervisning de
närmaste åren. Om man sammanfattar allt som sagts så är den religionskunskapsbok som
lärarna efterfrågar en lärobok med många funktioner och framförallt med en bred tillgång till
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material så man kan fördjupa sig inom olika områden och få tillgång till film och bilder.
Lärarna vill att religionskunskapsboken ska täcka in en större del av det material de använder
i undervisningen. Läroboken skulle alltså inte bara vara en bok utan en stor samling av
läromedel som inbjuder till flexibel användning. Några önskar också ytterligare funktioner för
kommunikation såsom webbforum av olika slag kopplade till läroboken. Lärobokstexten
beskrivs finnas i både tryckt och digital form men den digitala delen får olika stor
betydelse/funktion hos olika lärare. Jag tolkar lärarnas beskrivningar som att de vill ha en
lärobok mer lik en uppslagsbok som kompletteras av fördjupningar av olika slag. Kanske har
denna önskan påverkats av det sökmönster som använts på Google, Nationalencyklopedin och
andra sökfunktioner på nätet där man först får en sökträff med grundfakta och sedan kan man
klicka sig vidare för att läsa mer om specifika saker. Det var ingen som gjorde kopplingen till
de sökmotorer jag beskrivit men det fanns en önskan om att på samma gång få tillgång både
till basfakta och fördjupningar och man ville kunna använda basfaktan som utgångspunkt
både för tematiskt och mer specialiserat arbetssätt.
Utifrån Juhlin Svenssons teori kan man säga att lärarnas drömlärobok inte passar in i någon
av Juhlin Svensson inriktningarna. Jag skulle beskriva det som en kombination av de båda, då
drömläroboken skulle vara det primära läromedlet genom att det innehåller/ger tillgång till
flertalet av de andra läromedel som läraren använder i sin undervisning. Men läroboken skulle
inte utgöra ramen för vad kursen ska innehålla likt den traditionella läroboken i Juhlin
Svenssons teori utan det är kunskapsmålen som utgör ramen och utifrån den kan läraren
plocka ut allt det material som läroboken erbjuder eller vända sig till andra läromedelI Figur (3) på följande sida har jag försökt gestalta hur det ser ut. Kunskapsmålen är det
ramverk utifrån vilket läraren arbetar med olika läromedlen. De grå fälten beskriver det som
drömläromedlet innefattar vilket är både en text och en digital del. Kompletterande och
fördjupande material önskade flertalet lärare få tillgång till i digital form vilket inte behöver
betyda att man arbetar med det på/via datorn då vissa lärarna beskriver hur de vill kunna
skriva ut det. Den stora skillnaden mot dagens lärobok är att den via nätet erbjuder ett stort
utbud av extra material. Jag försöker inte ge en heltäckande bild av vilka läromedel som finns
med de exempel jag har skrivit ut i modeller och jag vill även påpeka att flera av dem finns
både i fysisk form och på nätet till exempel biblioteket och heliga texter.
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Figur 3: Denna bild beskriver lärarnas drömbok. De grå fälten innefattar det som det förlagsproducerade läromedlet
innefattar och det runt om kring symboliserar exempel på andra läromedel som lärare använder.

8 Resultat Förlagen
8.1 Utbudet idag
Samtliga förlagsrepresentanter uttryckte att det har skett en stor förändring bara senaste året
vad det gäller ett allt mer ökande utbud av digitala läromedel. Det framkommer en bild av att
religionsämnet inte är ett ämne där man i första hand satsar på digitala funktioner utan det är
ett ämne som ”ligger lite efter” om man jämför med andra ämnen.
Några av förlagen har erbjudit digitala läromedel sedan några år tillbaka medan andra
precis har börjat med det. Samtliga tillfrågade har digitala funktioner kopplade till något av
eller alla läroböckerna i religionskunskap. Utifrån deras svar så kommer alla nya
religionsläroböckerna som tas fram/är färdiga för GY11 att ha digitala funktioner kopplade till
boken.
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E-bok
På frågan om förlagens böcker har förändrat något sedan den nya digitala tekniken har börjat
användas allt mer i skolan så svarade alla förlagsrepresentanterna att de numera erbjuder
digitala böcker.
Själva innehållet i böckerna är detsamma men nu erbjuder vi dem även i digital form.
Vi har gjort vissa av böckerna även som online böcker. Det vill säga de är digitala med innehållet är det
samma som i de tryckta böckerna och så tillkommer det funktioner vid sidan om.

Det beskrevs som en självklarhet att nya textböcker som produceras ska ha en digital version
av boken en så kallad e-bok eller onlinebok (jag kommer fortsättningsvis att använda
begreppet e-bok). E-boken gör det möjligt att läsa och lyssna till boken på webben, lägga in
bokmärken, stryka under, skriva anteckningar och söka på ord. Några av dem erbjuder också
möjligheten att lärare eller elever kan lägga in länkar och bilder som komentarer till en viss
sida. Formen för hur man erbjuder e-boken skiljer sig åt, några förlag erbjuder det tryckta
boken och de digitala funktionerna separat och andra erbjuder dem som ett paket där inget
kan väljas bort.
”jag kan tänka mig att de flesta stora kursböcker kommer att ha en digital funktion i framtiden. Men det
beror lite på, tekniken förändras och det kanske inte är onlineböcker som vi gör om två år, det har vi
ingen aning om men sådana gör vi i dag i alla fall”

Digital lärarpärm och extra material
Några av förlagen har även ytterligare funktioner kopplat till den digitala boken eller på en
hemsida kopplad till lärobokenboken där exempelvis lärarhandledningen till boken finns i
digital version.
Ett av förlagen kommer nu i vår att erbjuda ”webbquests” där eleverna ska utföra uppdrag
på nätet med hjälp av information som de hittar på olika webbsidor som de guidas till.
Länktips eller länksamlingar är också något som vissa förlag erbjuder.

Interaktiva övningar
Bara ett av förlagen har idag interaktiva övningar tillgängliga i religionsböckerna för
gymnasiet. Flera förlag håller på att utveckla dem och några framhåller att det kommer att
finnas tillgängligt snart. Med interaktiva övningar menar jag en övning där programmet ger
respons på det eleven/läraren gör. Till exempel genom att rätta ett svar eller låta
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eleven/läraren interagera med materialet genom att till exempel flytta ord eller skriva in dem
på en tidsaxel. Ingen av förlagen har någon form av spel kopplat till religionskunskapsboken.
En förlagsrepresentant beskriver hur drillövningar/baskunskapsverktyg länge har varit ”no,
no-frågor” men att det nu är på väg tillbaka. Han beskriver hur baskunskaperna behövs för en
djupare förståelse och att sådana övningar gör att eleverna kan få känna att de kan lär sig
någonting och att man kan tävla med sig själv. De har verktyg på gång i andra ämnen och han
tror att det skulle kunna användas även i religionskunskap.

Ljud och bild
Samtliga förlag erbjuder någon form av uppläsningstjänst där man via talsyntes eller inspelad
mänsklig röst kan få boken uppläst. Via den digitala e-boken kan man själv välja det stycke
man vill få uppläst. Ljudbok beskrivs som något som måste finnas med, en självklar del och
något som lärarna förväntade sig få.
De bilder som finns i den tryckta läroboken finns också i e-boken och i vissa fall kan det
också finnas länkar till filmer. Det framkom inte att något av förlagen idag erbjuder eget
material i form av rörlig bild. En av förlagsrepresentanterna beskrev att de inte erbjuder detta
idag även om det är något som lärare ofta efterfrågar eftersom det är svårt och dyrt och slår
igenom på kostnaden på boken.

8.2 Förlagens drömlärobok
Jag bad representanterna för förlagen att beskriva på vilket sätt en lärobok i religionskunskap
för gymnasiet skulle kunna användas om de fick utveckla en ny bok med helt fri resurser.
Framför allt fick jag en beskrivning av hur de vill utveckla de funktioner deras läroböcker
redan har eller kommer att få. Dessa funktioner ville de göra bättre, exempelvis: bättre
uppläsning av boken, fler bilder och göra alla böcker som e-bok. Under följande tre rubriker
beskriver jag det som framkom i diskussioner kring ”drömboken”

8.3 Möjlighet till större utbud
En genomgående trend är att samtliga skulle vilja ha fler filmer och bilder tillgängliga men
man är snabb att påpeka att detta är mycket kostsamt. Det skulle till exempel vara filmer som
beskriver hur det ser ut i en moské eller visar människorna i religionen och inte bara fakta om
religionerna. Man beskriver också hur till exempel nyhetssändningar redan finns tillgängliga
via nyhetskanalerna och att de inte kan konkurrera med deras utbud. Youtube-klipp är också
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något som nämns. Två av förlagsrepresentanterna är inne på att man kan se det utbud som
finns på nätet som en tillgång och till exempel länka till nyhetsklipp, radioprogram och
liknande och på så vis kan förlaget erbjuda rörlig bild utan att behöver köpa in eller producera
den själv. En förlagsrepresentant resonerar kring hur detta också skulle kunna vara ett sätt på
vilket läromedlet kunde erbjuda aktuell information om vad som händer i världen och visa på
bredden av olika tolkningar och inriktningar inom religionerna. Han beskriver hur detta skulle
kunna spara tid åt lärarna som skulle kunna använda den tiden de idag lägger på att söka
material till andra uppgifter om det redan fanns mycket av detta förpackat i ett läromedel.
Exakt hur det skulle se ut och vad det skulle leda till uttrycks som osäkert men att det är
svårt att genomföra ur ekonomiskt synpunkt beskrivs tydligt. Förlagsrepresentanten beskriver
hur det skulle kunna bli så att läroboken blir tunnare och håller sig mer till grunden och till
bra förklaringar. Kanske får den en annan funktion mer som en uppslagsbok och att det i
digital form erbjuds material som är mer aktuellt.
En annan förlagsrepresentant säger på följande sätt om scaneriet att läromedlet skulle
uppfylla de önskemål med flera filmer och aktuella nyhetsuppdateringar:
Då skulle det handla om ett smörgåsbord där man väljer och vrakar och då blir det ett rätt stort läromedel som
kostar mycket. Det mesta finns ju ute på nätet. Förlaget är ingen nyhetsredaktion utan vad man kan kalla en
pedagogisk expert vad det gäller att packa ett innehåll på ett vettigt sett, vi ska hålla oss där och inte
konkurrera med till exempel Sveriges television eller vad det nu kan vara för någonting.

En annan förlagsrepresentant ser också fördelen det får om boken erbjuder detta i viss mån då
det kan spara tid åt lärarna så de slipper att själva göra digitalt material till sina lektioner.
Då är boken rätt smidig, den är inte beroende av mer än att du har den i din hand. Jag tror att lärarna vill ha
lite både och i en övergångsperiod.

Samma förlagsrepresentant säger att:
Vi försöker följa den efterfråga som finns och göra den digitala världen enkel för läraren, då har vi valt
den lösningen när vi utgår från en tryckt bok när vi gör en digital bok, steget från det analoga till det
digitala blir då ett ganska litet steg. Nästa steg blir att fundera på hur man ska fördela stoffet.

Senare utvecklas resonemanget:
Jag är rätt övertygad om att vi i framtiden kommer att använda flera olika typer av media. Min
uppfattning är nog att boken inte kommer att försvinna men den kommer att få en lite annan funktion.
kanske av mer uppslagskaraktär, det är möjligt, det återstår att se.

En förlagsrepresentant beskriver en ide om att tekniken kan göra att fler religiösa texter blir
tillgängliga för eleverna och till och med göra det bättre än den tryckta boken. Han beskriver
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hur skolor idag har få klassuppsättningar och då främst av bibeln. Via tekniken så skulle
texterna kunna bli mer tillgängliga och erbjuda exempelvis sökfunktioner.

8.4 Interaktiva funktioner
Förlagsrepresentanterna beskriver också program som de redan har eller har under utveckling
i andra läroböcker och som de skulle kunna se att man kan använda även i
religionskunskapsboken för att kunna erbjuda interaktiva övnings- och repetitionsövningar.
Exempel på övningar som beskrivs är begreppsinlärningsövningar, och interaktiva tidslinjer.
En förlagsrepresentant berättar hur eleven genom övningar kan se samband mellan delar och
hur de själva handgripligen kan integrera med programmet vilket beskrivs som ett bra stöd för
eleverna att jobba med. Ordträningsuppgifter är också något som en förlagsrepresentant
uttrycker som något meningsfullt som hjälper eleverna.
Enklare prov och uppföljningar är något som en förlagsrepresentant beskriver som ett
område där tekniken kan användas för att spara tid för läraren som får resultatet redovisat
direkt och där han/hon kan få feedback på vad eleverna behöver arbeta mer med. Liknande
program beskrivs finnas i mattematik idag och ett förlag använder en sådan funktion i SO på
högstadiet men de har inga planer på att införa det på gymnasiet då man inte tror att
gymnasielärarna har tid att sätta sig in i och använda ett program som tar tid att lära sig.
Skolornas bristande tillgång till teknik upplevs inte längre vara ett problem utan bristen på
tillgång till tid är det som framhålls istället.
Jag tror att det stora hindret är TID, för lärare att sätta sig in i de här läromedlen om de är för
komplicerade. Det tror jag är den viktiga frågan.

En annan säger att det inte är någon mening att göra en drömbok om inte lärarna har samma
dröm.
Jag ser inte en poäng med att göra ett drömläromedel. Det kan man göra men jag tror inte att det slår.
Lärarna kanske inte har samma dröm eller samma nivå på sin dröm.

Två förlagsrepresentanter beskriver iden om en nätbaserad ”plattform” som gör det möjligt
för elever och lärare att interagera till exempel via ett forum. Det nämner inte själva en
funktion där lärare kan utbyta tankar och idéer men responser kring detta kommer under näsa
rubrik.

8.5 Efterfrågan från lärare
Under denna rubrik kommer jag att redogöra för de svar som förlagsrepresentanterna gav på
frågan om de upplever att lärare efterfrågar att läroboken ska utnyttja eller ha någon form av
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koppling till webben eller annan digital informationsteknik. Jag kommer att redogöra för vad
som efterfrågades och hur förlagsrepresentanterna förhåller sig till den efterfrågan. Under
intervjuerna berättade jag för förlagen om de önskemål (med koppling till digital
informationsteknik) som de lärare jag har intervjuat tidigare hade beskrivit då de talade om
sin drömlärobok. Förlagsrepresentanternas kommentarer kring de funktionerna kommer också
att tas upp.
Upplevd efterfrågan
När jag frågade vad lärarna efterfrågar så fick jag mycket liknande svar. Alla säger att
möjligheten att få boken uppläst efterfrågas. De har också önskemål om fler bilder och filmer.
En förlagsrepresentant beskriver hur de är medvetna om denna efterfrågan men att det är svårt
att erbjuda det utan att det slår igenom på priset.
De berättar att de får få önskemål om något specifikt förutom det jag beskrev ovan utan
som en förlagsrepresentant uttrycker det:
Det är inte en efterfrågan efter något specifikt utan mer att man efterfrågar och förväntar sig en digital
version av boken.

Samtliga menar att det finns en efterfrågan om att läroboken ska kopplas till digital teknik på
något sätt. Några påpekar att efterfrågan är något mindre från religionslärare (”SO ämnes”
lärare på gymnasiet) i jämförelse med andra ämnen eller jämfört med religionslärare på
högstadiet. En förlagsrepresentant säger till exempel att de inte upplever någon stor
efterfrågan från just religionslärarna på gymnasiet men uppger samtidigt att det är flera
religionslärare som köper den digitala boken, så någon efterfråga måste finnas. Andra
kommenterar också att religionskunskap är ett ämne där lärarna jobbar på ett annat sätt
jämfört med andra ämnen som inte har en SO inriktning. De kan inte sätta fingret på eller
spekulera kring vad det är.
Ingen uppger hur många som köper den digitala versionen idag. Något förlag säljer alltid
e-boken tillsammans med den tryckta boken så de vet inte vilka som hade valt bort dem om
den erbjöds separat. Däremot påpekade samma förlagsrepresentant att de har fått
förfrågningar från skolor som bara vill köpa e-boken separat utan den tryckta boken vilket
alltså inte är möjligt hos dem idag. Förlagsrepresentanten säger att det kanske kommer att bli
det framöver.
De framkommer också att det finns en stor skillnad i efterfrågan från lärarna där några är
mycket duktiga och intresserade av teknik medan andra inte är intresserade alls. Två
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förlagsrepresentanter påpekar också att de teknikintresserade lärarna själva hittar mycket bra
på nätet och att de inte är läromedelskonsumenter i någon stor utsträckning vilket stämmer
överens med mina resultat. Följande svar fick jag på frågan om det upplevde en efterfrågan på
en koppling mellan den digitala tekniken och läroboken.
Det är nog väldigt olika, vi träffar både lärare som inte längtar efter eller som arbetar med digitala delar
av läromedlet och så träffar vi de som är oerhört kunniga och som använder många bra redskap som de
själva hittar på nätet.
Vi upplever en stor efterfrågan även om det går olika fort i olika grupper
Vi uppfattar en efterfrågan. Det är inte helt entydigt, vissa lärare är duktiga på teknik”…” Det är ett
utspritt fält och en majoritet som finns någonstans mittemellan.

En förlagsrepresentant beskriver hur de tidigare har provat olika ”strålande produkter” som
har blivit för svåra för lärarna och nu väntar de in en efterfrågan från lärarna och avvaktar
med att prova nya idéer. De har valt att ha e-boks funktioner eftersom den bygger på en
”gammal igenkännbar produkt” som lärarna lätt förstår hur de kan använda då den kan
användas precis som den tryckta boken.
Flera förlagsrepresentanter beskriver läroboken som ett stöd och något att återvända till. En
förlagsrepresentant menar att många lärare önskar sig att det digitala läromedlet kan användas
flexibelt så att de kan sätta ihop sina egna prov och glos förhör och inte bara få tillgång till en
färdig uppgift som de inte kan anpassa efter sina behov.
De flesta lärare följer inte boken slaviskt från början till slut utan min uppfattning är nog att man
använder de kapitel som man tycker är bra och fyller på då man tycker att här vill jag ha något annat. Så
tror jag man använder ett läromedel.

Denna beskrivning stämmer bra överens med den beskrivning som religionslärarna gav mig.
Samma person beskriver hur läromedelsproducenter har en tendens att överskatta sin egen
betydelse men också att lärare underskattar läromedlets betydelse och att det använts mer än
de tror. En annan förlagsrepresentant uttrycker samma sak då han påpekar att det genomtänkta
pedagogiska verktyg som förlaget har tagit fram inte nödvändigvis går hem hos lärare som
istället efterfrågar stöd till sin egen undervisning. Resultaten från lärarna beskriver just en
önskan om ett läromedel som de kan plocka bitar av och inte ett färdigt koncept.

Respons på det lärarna efterfrågar
En annan sida av ovanstående diskussion om vilken roll läroboken ska ha uppstod då jag
berättade om det önskemål som framkom under intervjuerna med lärarna om att kunna
”möblera om ”och välja ut delar från e-boken som man även kan använda tillsammans med
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annat material. Detta var en ny tanke för alla utom en som själv var lite inne på den idén när
han beskrev vilka funktioner som skulle kunna finnas om man hade fria resurser. Två
förlagsrepresentanter beskriver att det inte är omöjligt att läromedlet kommer att se ut så i
framtiden men att det kommer att ta tid och kräva ett annat arbetssätt.
Det ställer andra krav vad det gäller upphovsrätt men också pedagogiskt tänkand,e till exempel om hur
läromedel fungerar och är strukturerat. Nu jobbar vi ofta med en stegrande progression med förklaringar.
Att jobba helt fritt i ordningen och plocka, då får man ha en annan logik. Det tror jag skulle kunna vara ett
sätt att skapa läromedel på.

Tanken med problem kring upphovsrätten är de andra inne på också. De har en skyldighet
gentemot författarna, det måste gå att skilja på vad som är läromedlet och vad som är läraren
eller elevernas tillägg. En förlagsrepresentant säger att de som förlag säkerställer att
läromedlet står för en kvalité och att deras affärside ligger i att göra en paketering och ett
urval som motsvarar en kurs och att de har en skyldighet att redovisa hur boken används.
Förlagsrepresentanten ovan tror inte att läraren kommer att kunna ”plocka bitar själv” inom en
överskådlig framtid medan andra kan se att utvecklingen kanske går i den riktningen men inte
än på länge. Kommentaren om att läromedlet har en stegvis progression vill jag gärna
uppmärksamma lite extra. Religionskunskap är inte ett ämne där kursinnehållet ska läsas i en
viss följd. Ämnet inbjuder till att jobba i teman och utifrån aktuella händelser. Eleverna
behöver exempelvis inte läsa om världsreligionerna i en viss följd. Ingen av de lärare jag
intervjuade undervisade helt utifrån bokens kapitel i den ordning de kom. Det motsäger även
tanken om elevernas inflytande över ämnesinnehåll och arbetsform som omnämns i
läroplanen. Alla lärarna i min studie framhöll variation i undervisningen som något mycket
viktigt och det är svårt att uppnå om man bara skulle jobba utifrån en lärobok. Det förvånar
mig därför mycket att läroböckerna inte skapas utifrån att de ska kunna användas på ett
mycket flexibelt sätt.
Lärarnas önskemål om att ha ett forum där lärare kan mötas och dela material med
varandra var däremot ett önskemål som de hade hört tidigare och något som två av
förlagsrepresentanterna själva hade beskrivit tidigare då de resonerade om en tänkt drömbok.
Det är möjligheten för till exempel komvuxelever att diskutera med varandra och idéutbyte
mellan lärare som man framhåller som positivt. Att ha en funktion där lärarna lägger upp
uppgifter och lektionsplaneringar som andra lärare kan använda är inget man tror kommer att
användas dels för att liknande möjlighet erbjuds på nätet idag och för att man tror att lärarna
inte vill dela med sig eller ta andras material rakt av, de tror att lärare vill kunna ändra om så
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att materialet passar dem. Att lärarna lägger in och byter idéer snarare är färdigt material är
något man tror mer på.

9 Analys och diskussion
Syftet med denna studie är att diskutera och redogöra för hur religionslärare och
läromedelsförlag

resonerar

kring

religionskunskapslärobokens

koppling

till

digital

informationsteknik. Under följande rubriker kommer jag att diskutera resultaten som
framkommit av intervjuerna med både lärarna och förlags-representanterna.

9.1 ”Det är bra som det är” -Möjligheterna med digital
informationsteknik kopplat till läroboken
Ett genomgående drag i min studie är att lärare och förlag är nöjda med hur det är idag men de
skulle vilja använda tekniken för att göra det de har gjort innan på ett smidigare och
”modernare/roligare sätt” Till exempel att kunna läsa boken på datorskärmen istället för på
papper eller att få ett större utbud av till exempel film via Youtube och strömmande media
från AV-centralen istället för att själv spela in eller beställa film via postgång.
Vad det gäller läroboken i religionskunskap så önskar lärarna att den skulle ha flera nya
funktioner men dessa funktioner har de till största del tillgång till redan idag bara inte samlat
på ett ställe. Lärare som använder boken mycket gillar att boken kan användas just som en
bok även på nätet i form av en e-bok. De som inte använder läroboken så mycket önskar att
det förlagsproducerade läromedlet även ska ge tillgång till det som de idag redan använder
till exempel artiklar, film osv. De hade gärna velat spara tid genom att få material samlat på
ett ställe.
I förlagens drömbok beskrivs också främst en utveckling av det de redan har men de vill
också erbjuda en mängd extra material likt det lärarna beskriver för att kunna spara tid åt
lärarna. Men de beskriver också att lärarna gillar boken och allt det andra materialet är sådant
som lärarna ändå hittar och har tillgång till redan idag via andra källor. E-boken ses som en
bra väg att införa digitala funktioner till läromedlet men det är en digitalisering av själva
boken som är det viktiga. Läromedelsförlagen beskriver också hur det skulle bli mycket
kostsamt och svårt att ta fram och hitta mer fördjupnings och aktuellt material för att bli så
heltäckande som lärarna önskar. Då skulle de inte vara ett läromedelsförlag längre utan något
helt annat som arbetar med att finna och producera en mängd olika läromedel och
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lärobokstexten skulle användas mer som en uppslagsbok. Jag uppfattade det som att förlagen
är nöjda med hur det är idag, de vill producera ett läromedel, en bok och möjligen länka lite
till andra källor men det är boken som är det viktiga. Om läraren vill ha ytterligare material så
är de själva bäst på att finna material som passar dem och deras klass just då. Det är helt
enkelt bra som det fungerar idag
Läroboksförlagen beskriver i sin drömbok framförallt de funktioner som de redan har eller
håller på att utveckla. Funktioner gör det möjligt att göra sådant som lärarna och eleverna
redan gör fast i digital form och möjligen mer effektiv såsom att visa bilder. De nya
interaktiva funktionerna är också exempel på sådant som redan görs idag med papper och
penna till exempel tidslinjer, begreppsträning och repetitionsövningar. Här blir det mer tydligt
att tekniken effektiviserar och möjligen gör dessa övningar roligare jämfört med då de görs
med papper och penna eller muntligt men det är ändå samma övningar som tidigare. Även här
visar resultaten på hur det är bra som det är.
Om jag applicerar Cubans teori (1986 s.5)om hur teknik implementeras i skolan på
implementering av en lärobok med digitala funktioner så bekräftar den hur tekniken inte leder
till något nytt och revolutionerande utan att den använts till det som skolan redan gör. Man är
nöjd med det man har. Om man kan göra det man redan gör mer effektivt med hjälp av
tekniken så ses tekniken som positivt. Men att införa nya saker, det är mest något man kan
drömma om, det blir inte verklighet.
En övervägande del av lärarna talar mycket lite om ”nya” pedagogiska möjligheter som
den digitala tekniken kan erbjuda. De lärarna som talade om att man vill och kan utnyttja
tekniken till något mer, något de inte kan göra utan tekniken och som ger en pedagogisk vinst
kan vara de föregångare för teknikensanvändning som även Eriksson m. fl. (2006, s.180)
hittade i sin studie.
De kan visar vägen och provar nya saker och de har en annan pedagogisk syn på den
digitala teknikens koppling till pedagogik. De vill utnyttja teknikens möjligheter. Lärarna
talar inte om hur de vill utveckla elevernas digitala kompetens vilket både OECD och
skolverket ser som ett viktigt mål med användningen av teknik i skolan. Även om detta är
något som de kommenterar, till exempel att elevernas bristande IT kunskaper gör det svårt att
använda

tekniken

mer

och

att

deras

bristande

källkritik

är

ett

problem

vid

informationssökning så är det bara två lärare som beskriver att de redan arbetar eller vill
arbeta mer med att förbättra detta. De talar generellt om vad de använder/vill använda för
teknik/medier och inte hur de vill använda det. Graviz och Hernwall (2011) beskriver just
denna svårighet att gå från att introducera nya redskap till att utveckla arbetsformer som tar
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hänsyn till både de kvaliteter som redskapen erbjuder, och de kunskaps- och kompetensbehov
som eleverna kommer att ställas inför i framtiden. Idag används tekniken som ett redskap för
att göra det man har gjort innan. De nya arbetsformerna och kvalitéerna som tekniken kan
medföra har inte visat sig slå igenom utifrån resultatet i denna i undersökning i enlighet med
Cubans teori om hur de idéer och tankar som finns i början kring teknikens möjligheter är
något som lärare i allmänhet ställer sig avvaktande till och de blir inte en del av hur tekniken
sedan används (Pedersen 1998, s.21).
Ett återkommande argumenten som lärarna ger för varför de använder digital
informationsteknik i undervisningen är att det ger variation. De framhåller också att det
hjälper vissa elever som till exempel har svårt att läsa och för att ”det är roligt”. Några lärare
beskriver även att eleverna lär sig bättre men då berör diskussionen ofta bilder/film och inte
kring digital informationsteknik generellt. Lärarna vill på ett lättare och roligare/modernare
sätt gestalta det de tidigare gjort genom bilder, texter och inbjudna gäster, till exempel att ge
en inblick i andra människors liv och visa hur det ser ut på olika platser. Variationen framhålls
som ett sätt att öka motivation och lärande och på så vis skulle man kunna säga att tekniken
erbjuder en pedagogisk möjlighet. Men att säga att det är en ny pedagogisk möjlighet tycker
jag är fel då de flesta gör samma sak som innan men bara via lite modernare kanaler. Men jag
är övertygad om att det finns många nya möjligheter att använda tekniken till och jag hoppas
att fler lärare kommer att följa i visionärernas spår och att förlagen inspireras av deras
arbetssätt och vågar satsa på nya idéer.

9.2 Vill lärarna och förlagen ha en lärobok som kopplas till
digital informationsteknik?
Det finns ett stort intresse för digitala funktioner kopplade till läromedlet hos både de lärare
och förlagsrepresentanter som jag har intervjuat.
Både Cuban (2001) och Hylén (2009) beskriver att ett intresse för tekniken krävs för att
den ska användas. Men med tanke på de många kommentarerna om att tekniken och dess
funktioner måste hålla hög kvalité och uppdateras och vara lättillgängligt så undrar jag om
läromedelsproducenterna kommer att kunna skapa en produkt som motsvarar lärarnas krav
eller åtminstone gör att de är så pass nöjda att de faktiskt använder dem och tycker att det är
värt de extra pengarna och den extra tid det tar att sätta sig in i hur det fungerar. Tid och
pengar är ju också något som både lärare och forskningen till exempel Cuban (2001) och
Hylén (2009) tar upp som faktorer som bromsar implementeringen av teknik i skolan. Men
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samtidigt har jag i intervjugruppen funnit lärare som hittar tiden för att kompetensutveckla sig
själva och flera uppger att de har tillgång till tekniken.
Om det ska vara värt ”besväret” att lägga tid och pengar på ett läromedel så måste man se
att man vinner något på att använda tekniken. Lärarna talar om fördelar som att eleverna
tycker att det är roligt och att det varierar undervisningen. Men förutom i avseendet att vissa
har lättare att få höra eller se något då de har svårt att läsa så är det få som beskriver vinsten
med att använda digital teknik just för att den tillför en ny möjlighet. En möjlighet att inte
bara effektivisera det elever och lärare redan gör idag utan en möjlighet till ett bättre/nytt sätt
att lära. Kanske inte detta argument behövs för att de ska vilja köpa och använda en lärobok
med koppling till digital informationsteknik men det är helt klart något som majoriteten av
lärarna i intervjuerna talade mycket lite om. Linderoth (2009 s15) beskriver hur IT antingen
kan användas för att förbättra och effektivisera arbetsformerna eller så kan man se tekniken
som en helt ny möjlighet vilken man får anpassa sig till genom att förändra ”skolans
traditionella innehåll”. Cubans 1986 s.5) beskriver hur teknikimplementering i skolan inte blir
någon revolution om tekniken inte används för att förändra utan bara effektivisera den
traditionella undervisningen och då snart bara blir ett redskap bland många som få lärare
använder. Om Cubans slutsatser gäller även för implementering av digitala funktioner kopplat
till en lärobok så drar jag slutsatsen att lärare inte brukar efterfråga detta hos ny teknik utan att
de efter viss motvilja som Cubans (1986, s. 5) teori beskriver använder den på ett annat sätt än
vad pionjärerna hade planerat vilket innebär att den blir precis det som lärarna efterfrågar, en
funktion som effektiviserar det de gör idag.
Läromedelsförlagen vill kunna erbjuda mer än vad som är möjligt på grund av att
läromedlet inte få kosta för mycket att producera. Det framgår tydligt att förlagen inte
upplever att religionslärare i någon hög grad efterfrågar ett läromedel med avancerade digitala
funktioner. Förlagen tycker att e-boken är en bra produkt som tilltalar den grupp lärare som
idag använder deras tryckta böcker. Ett av förlagen beskriver också hur de nu väntar in en
efterfrågan på nya funktioner då deras tidigare försök till nyheter inte har tilltalat lärarna. Det
är alltså tydligt att några dyra avancerade lösningar inte kommer att dyka upp i
religionsläroböckerna den närmaste framtiden.
Förlagen uttrycker att en digital version av boken är något som lärarna lättare kan förhålla
sig till då den kan användas på samma sätt som den traditionella boken. De beskriver att de
lärare som ställer sig mest positiva till nya funktioner och möjligheter i undersökningar är just
de lärare som oftast inte använder läroboken i så stor utsträckning och därför är de inte en
målgrupp man vänder sig till i första hand. Sedan fanns det också många som var positiva till
52

digitala funktioner men som sedan inte hade tiden/intresset att lära sig det. Detta är något jag
också har beskrivit i resultaten från lärarnas intervjuer. Det finns en generell nyfikenhet och
positiv inställning som beskrivs till samtliga funktioner som jag ger exempel på men det är ett
stort steg mellan att tycka att något är bra till att faktiskt köpa och använda det. Gruppen ”de
som gör mer” som gillar att prova nya saker och som inte utgår från boken i sin undervisning
skulle nog inte köpa en bok med dessa funktioner. De skulle lika gärna kunna finna liknande
redskap på andra ställen. De skulle också kunna resonera som så att det inte är värt att lägga
extra mycket pengar på en bok bara för att den har en funktion som till exempel möjliggör
översättning till flera språk. Det finns bra översättningsverktyg som läraren själv kan hänvisa
elever till och som han eller hon kan använda på alla de texter som de faktiskt läser och inte
bara i en bok som sällan används i undervisningen. För mina resultat visar att dessa lärare
använder läroboken ytterst lite i sin undervisning och då främst som uppslagsbok för eleverna
så egentligen borde det vara en sådan lärobok de efterfrågar.
Den andra gruppen av lärare ”de nöjda” som idag inte använder så många nya tekniska
funktioner använder ofta läroboken som utgångspunkt i undervisningen. För dem finns det ett
intresse av de nya funktionerna som en koppling mellan lärobok och digital informationsteknik kan ge, men de ger uttryck för att vara rätt nöjda med hur den traditionella läroboken är
utformad idag. Med tanke på att de varken finns tid eller resurser i form av teknik och
kompetensutbildning så är jag tveksam till om de verkligen skulle köpa en bok bara för de nya
funktionernas skull. De skulle nog mer se det som en bonus om det fanns där och sedan
kanske använda det lite grann beroende på tillgång till datorer och projektor mm.
Mittengruppen ”de som vill” är nog de som faktiskt skulle kunna köpa boken just för att
dessa funktioner finns, för att de tycker att det vore spännande att prova. Men jag tror att
funktionerna inte ska vara för komplicerade utan vara lätta att lära sig och lätta att använda
med hänsyn till den tidsbrist som lärarna hänvisar till. Jag tror utifrån deras önskemål att den
e-bok som förlagen erbjuder är någon som passar deras efterfråga bra.
Den drömlärobok som både lärare och förlagsrepresentanterna beskrev där alla de
läromedel som de idag använder i undervisningen (texter, film, musik, aktuella uppdateringar
osv) skulle finnas med är just en drömlärobok. Läraren har egentligen möjlighet att använda
nästan alla de material/funktioner redan idag men problemet är att de inte finns samlade på ett
ställe utan läraren måste hitta det eller producera det själv. Jag upplevde att lärarna såg
möjlighet att få material samlat på ett ställe som den stora tillgången snarare än att det skulle
vara material som är genomarbetat för att få en bra pedagogisk presentation vilket en lärobok
idag står för. Förlagsrepresentanterna påpekade just att det är viktigt att det material som
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boken erbjuder är material som är pedagogiskt och som har en konkret koppling till
kursplanen. Flera lärare såg också denna fördel med boken men det var också det som gjorde
den ”tråkig” och alltför kortfattad vilket även Wikman beskriver som en negativ effekt av
lärobokens traditionella utformning (2004, s.91). Boken kompletterades av alla lärarna i
studien av mycket annat material från en mängd olika källor men det framkommer inte i
intervjuerna att lärarna efterfrågar att det extramaterial som de villa ha kopplat till läroboken
skulle vara pedagogiskt anpassat till skolan utan det var en generell efterfrågan på mer
material som beskrevs. Lärarna såg det mycket positivt om extramaterial fanns digitalt och ett
digitalt läromedel skulle göra det möjligt att samla mycket material på ett ställe.
Även om ekonomin och tekniken utgör ett hinder för att vi skulle kunna se
religionsläroböcker som liknar de drömböcker som lärarna beskrev så kanske lärarna inte
kommer att vilja köpa/använda en sådan bok. De tycker att en koppling mellan läroboken och
digital informationsteknik vore något positivt. Men de beskriver också hur de idag väljer sitt
material utifrån aktuella diskussioner och elevernas intresse från många olika källor. Det blir
svårt att få utbudet tillräckligt stort i det material som läroboken erbjuder så att lärarna
kommer att använda den som källa och inte direkt vända de sig till andra källor. Det var just
den här tiden det tar att leta upp och skapa material som läromedelsförlagen menar att lärarna
skulle spara om de använder det material som läroboken erbjuder eller hänvisar till. Jag tror
lärarna skulle uppskatta det men då krävs det att de också kan finna material som de gillar.
Det är intressant att just tidsbrist är en faktorer som lärarna uppger hindrar dem från att kunna
sätta sig in i och utnyttja tekniken. Om tekniken kan spara tid åt dem så borde de kunna
motivera dem att vilja lägga tid på att sätta sig in i och använda dem.
Förlagsrepresentanterna beskrev alla olika typer av det Linderoth (2009) kallar
”drillövningar” och som han beskrev inte var kompatibla med LGO94:s ”nya” pedagogiska
syn där ”utantills-inlärning” ersätts av problembaserad pedagogik. Det kan spegla en allmän
svängning i debatten som nu börjar se vissa fördelar i en behavioristisk syn på lärande igen.
Men förlagsrepresentanterna uttrycker att det finns ett motstånd mot den pedagogik
övningarna står för men själva uttrycker de en positiv inställning till dem. Samtliga beskriver
att interaktiva funktioner med drillövningskaraktär finns eller håller på att tas fram för
religionskunskap. Detta skulle kunna bekräfta Säljös (2003) resonemang om att
läromedelsproducenter fortfarande arbetar utifrån den behavioristisk kunskapssyn som de
själva har erfarenheter utav från sin egen skoltid. Detsamma kan gälla lärare, att de undervisar
på liknande sätt som deras egna lärare undervisade dem. Jag känner igen detta fenomen hos
mig själv. Flera av mina gamla lärare är förebilder för min undervisning och även om jag
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försöker och vill arbeta på nya sätt också så är det mycket svårare att göra det då jag har lite
praktisk erfarenhet av det. Man måste göra valet om man ska köra gå den trygga vägen eller
våga satsa och ge sig ut på nya. Det finns också en norm på varje arbetsplats/arbetslag och det
är inte alltid lätt att avvika från den. Lärare med nya idéer och arbetssätt kan känna sig
ensamma vilket några av de lärare i gruppen ”de som gör mer” beskriv. Men de har också en
möjlighet att bli nya förebilder för varandra och andra lärare vilket då kan leda till en
förnyelse. Bland annat Linderoth (2009 s.14) har belyst att den rådande synen på pedagogik
påverkar vilka digitala funktioner som efterfrågas Den bild som förlagen beskrev av hur
utbudet ser ut idag visar att det även finns spår av den nya mer konstruktivistiska
kunskapssynen med en önskan om att erbjuda tillgång till ”nedslag i verkligheten” vid sidan
om faktatexten. Ett förlag erbjuder även problemlösande övningar.
Annars är det främst de interaktiva övningarna de talar om och det framgår också att detta
är funktioner som finns/är på väg att komma i andra ämnen och då blir lösningen inte så dyr
om man kan slå ut investeringen på flera läromedel. Det handlar om att använda något som
redan finns och applicera det även på religionsämnet. Mina anmärkningar om att lärarna
skulle vilja ha en sådan lösning om den var flexibel så de själva kunde utforma till exempel
vilka ord som skulle ingå såg man som en möjlighet men det var inget som erbjuds i
dagsläget. Detta tycker jag är underligt då förlagen beskriver en tro om att lärarna inte gillar
att ta färdiga uppgifter från varandra i olika forum men samtidigt så framhäver de just det att
läroboken är ett färdigpaketerat koncept som dess fördel. Att erbjuda interaktiva övningar som
inte kan ändras av lärarna själva går emot deras resonemang om att lärarna vill ha idéer
snarare än färdiga produkter. Det är just det statiska och den oflexibla användningsmöjligheten som lärarna är negativa till i dagens böcker. Ingen av lärarna gillade de
övningsuppgifter som fanns till de böcker de hade tillgång till idag utan de gjorde nästan alltid
egna frågor istället. Om de interaktiva övningarna som erbjuds inte kommer att kunna
redigeras av lärarna så är jag utifrån deras resonemang mycket tveksam till om de kommer att
använda dem i sin undervisning.

9.3 Förlagens dilemma ”våga satsa - hamna på hyllan”
Mina resultat tyder på en långsam utveckling eller evolution som Cuban (1986 s.5) uttrycker
det. Tekniken kommer att implementeras i skolan och användas för att effektivisera den men
någon stor revolution ser det inte ut att bli. Min studie visar att alla använde tekniken även om
de ser på teknikens möjligheter på olika sätt. Om jag skulle sätta in det digitala

55

läromedelsförlagsproducerade läromedlet i detta resonemang så har olika lärare olika
önskemål om hur mycket läroboken ska kopplas till teknik men den viktiga skillnaden är att
de även använder läroboken olika.
Om man lät pionjärernas eller utifrån min studie ”de som gör mer”s önskemål styra
utvecklingen så skulle vi kunna få ett mycket förändrad läromedel där ”boken” inte var i
centrum längre. Men då skulle det inte vara många som köpte läromedlen då pionjärernas
idéer inte tilltalar de andra grupperna av lärare. De är inte heller själva någon stor målgrupp
för förlagen då de använder läroboken mycket lite.
Förlagen uttryckte att de vänder sig mer till de andra två grupperna av lärare som idag
gillar den tryckta läroboken. Förlagen utgår från den traditionella läroboken när de ska tillföra
digital informationsteknik vilket har resulterat i e-böcker som är identiska med den tryckta
pappersversionen, ”så att lärarna ska känna igen sig”. Risken blir då att lärarna inte kommer
att använda de digitala funktionerna eftersom de kan göra i stort sett samma sak med den
vanliga läroboken. Varför ska de betala extra och logga in på en sida för att komma åt digitala
funktioner som en e-bok om den inte erbjuder andra saker än den billigare pappersupplagan?
Läroboken i den traditionella formen använts idag mest av de lärare som inte använder
teknik i så stor utsträckning och frågan är om det är dem man ska vända sig till med ny teknik.
De teknikintresserade är också svåra att nå eftersom de inte gillar den traditionella läroboken
och för att tilltala dem med en ny lärobok så behöver själva läroboken också förändras och
inte ens då är det säkert att lärarna kommer att använda den speciellt mycket. En förändring
skulle alltså kunna tilltala en ny målgrupp men då riskerar förlagen samtidigt att tappa de
trogna läroboksanvändarna.
Det är nog här den stora frågan ligger, vilken roll den förlagsproducerade läromedlet
kommer att få. Kommer läroboken att fortsätta att öppna upp läromedlet mot andra källor och
funktioner vilket är en utveckling som Säljö (2003, s.81) skriver började redan på 1960 talet
och som fortsatte enligt Wikman (2004, s.77) på 1990 talet till följd av en ny läroplan. Detta
skulle då kunna innebära att läromedlet likt Juhlin Svenssons tanke fick ett större omfång och
blev mer flexibelt (2000, s.49). Eller kommer vi att se hur boken håller kvar vid att vara ett
färdigt koncept utifrån tanken att läroboken är det som kursen utgår ifrån och att den kan
kompletteras av annat material men att grunden, och allt eleverna behöver veta finns i boken.
Om det förlagsproducerade läromedlet ska återta sin ställning som det primära läromedlet
så skulle det enligt mina resultat behöva utformas på det sätt som lärarna i min studie beskrev
den lärobok de skulle vilja använda (se figur 2 på sidan 42) Då krävs det en stor satsning på
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extramaterial och funktioner som inte finns idag och en lärobokstext som kan användas
mycket flexibelt kanske likt en uppslagsbok mer än en traditionell bok.
Förlagen står verkligen inför ett dilemma här om de ska våga satsa med möjlighet att
återigen ge läroboken den centrala positionen i undervisningen men om de inte satsar rätt så
riskera de att varken tilltala gamla trogna eller nya användare. Alternativet är att de fortsätter
som idag och på sikt riskera att böckerna samlar damm på en hylla i lärorummet eller på en
webbsida som ytterst få besöker i takt med att andra läromedel får allt större utrymme.
Kanske är det inte så svart eller vitt i verkligheten. Läroboken kanske kommer att användas
precis som idag i många år framöver. Men förr eller senare tror jag att konkurrensen från
teknikens alla möjligheter att erbjuda läromedel (ofta billigt eller till och med gratis) bland
annat via nätet kommer att bli en stor konkurrent till den traditionella lärobok vi ser idag.
Selander menar att vad teknikens implementering i skolan leder till är beroende av hur
man använder tekniken (2003, s.109). Om man använder den till samma sak som förr så är det
ju klart att tekniken bara leder till ett effektiviserande av redan existerande arbetssätt. Det kan
alltså leda till att man väljer bort tekniken eftersom det går lika bra att använda den vanliga
läroboken.
Hylén (2009, 25) påpekar också hur en låg efterfrågan av digitala lärresurser också kan
leda till att utbudet av dem blir mindre men han påpekar att det inte behöver bli så eftersom
förlagen själva kan skapa en efterfråga. Ett exempel på detta som jag fann var att förlagen
genom att sälja de digitala funktionerna med den traditionella läroboken inte lät lärarna välja
bort den på grund av ointresse eller för att spara pengar. På så vis så ökar lärarnas tillgång till
de digitala funktionerna vilket inte automatiskt leder till att de använts men de finns där i alla
fall om de skulle vilja testa dem.
Förlagen skulle också kunna skapa en efterfråga av digitala funktioner som skulle kunna
erbjuda andra möjligheter än att bara effektivisera rådande arbetssätt men det var inget som
förlagen visade intresse för. De beskrev hur tidigare försök inte hade lyckats och att de nu
väntar in en efterfrågan från lärarna.
Linderoth (2009, s. 14) beskriver hur allt som är möjligt att göra med tekniken inte alltid är
bra eller önskvärt och han skriver också att vad som är önskvärt till stor del beror på den
rådande synen på teknik och pedagogik. Ser vi till Skolverkets och rapport om hur IT använts
i skolan så använts tekniken inte så mycket och när den används så används den främst till att
söka information och skriva” (2010 s. 9). Graviz och Hernwall (2011 s.12) beskriver också
hur IKT använts begränsat på de skolor de undersökte och användningen bestod främst av
”traditionella skoluppgifter. Detta överensstämmer med resultatet i min undersökning även
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om ”de som gör mer” skiljde sig från mängden. Tekniken ses som ett hjälpmedel som använts
för att göra det man gjorde även innan tekniken kom. Hur och till vad lärare använder teknik
till i sin undervisning visade min studie hade ett samband med hur de såg på en framtida
lärobok med koppling till digitala funktioner. Majoriteten av dem använder tekniken för att
göra det de redan gör fast effektivare och detsamma ville de att tekniken skulle kunna
användas för att effektivisera läroboken så att den fick fler fördjupningar, fler bilder osv.
Möjligheten till flexibilitet och ett större utbud av material var det som utgjorde en skillnad
mot den traditionella läroboken. Detta skulle kunna ses i ljuset av den ”nya” pedagogiska syn
där läroboken inte utgör primärläromedlet i undervisningen vilket uttrycks i den nya
läroplanens syn på läromedel.
Det bekräftar också den utveckling som Juhlin Svensson (2000, s.52) beskrev att hon
trodde att den nya synen på lärande och läromedel skulle leda till. Här ser jag att förlagen inte
har hängt. Eller det kanske inte vill göra det eftersom hela iden med en lärobok har varit att
erbjuda en lärobok som täcker in en hel kurs och där texten är uppbyggd för att läsas i en viss
ordning och där man har färdiga övningar som inte ger läraren möjlighet att anpassa dem till
gruppen och det han eller hon har tagit upp och tycker är viktigt.

9.4 Vilken roll får det förlagsproducerade läromedlets med
koppling till digital i undervisningen?
Utifrån Juhlin Svenssons modell så beskriver förlagen en lärobok som passar in i modellen
där läroboken är traditionsbärare och det primära läromedlet som undervisningen utgår ifrån.
Det finns en medvetenhet om att vissa lärare använder läroboken som en i mängden av
läromedel och där kursmålen i sig blir utgångspunkten och inte läroboken. Den drömbok som
både lärare och förlag beskriver är också en lärobok som får den funktionen även om
förlagens drömbok lutar mer mot den andra bilden med läroboken i centrum. Drömboken
kommer inte att bli verklighet den närmaste tiden. Inte bara på grund av bristande resurser hos
förlagen och bristande tid och intresse från lärare, utan även för att det skulle krävas en
omställning av hur en lärobok kan användas. Det krävs även en förändring av hur förlagen
arbetar som de inte verkar tro kommer att ske den närmaste tiden. Vissa uttrycker inte heller
en önskan om en sådan förändring.
Jag kan även tänka mig att det kan bli någon slags mellanväg där boken blir det centrala
men att den även har en plattform för religion på webben där mycket annat material finns
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tillgängligt till exempel film, artiklar, länkar till aktuella nyheter, idébank för lärare och
liknade.
Lärobokens funktion att täcka in en hel kurs blir irrelevant för de lärare som inte har
läroboken som en central utgångspunkt i sin undervisning vilket bland annat Nelson (2006)
skriver att gruppen religionslärare generellt jämfört med andra ämneslärare inte har. Men
samtidigt så beskriver Skolverket (2006, s.14) att lärarna faktiskt använder läroboken trots att
de upplever flera nackdelar med den och Vinden (2012) påpekar att läroboken i studier har en
mer central roll i undervisningen än vad lärarna själva uppger. Mina intervjuer gav stöd för
detta då lärarna först beskrev hur lite de använde boken men när de sen skulle beskriva hur
den användes så visade det sig att den ändå används mer än vad som framkom av den första
kommentaren.
Om jag ser till de funktioner som lärarnas drömbok skulle innehålla så ansågs det viktigt
att det fanns en text som kunde vara som en bas som de kan återknyta till. Jag uppfattade det
som att det var faktan i sig som de ville ha tillgång till inte just i form av en ”bok” som läses
från början till slut utan mer som en uppslagsbok där man kan hoppa mellan olika avsnitt. Det
var just som uppslagsbok som den används av flertalet lärare när de jobbar tematiskt och när
eleverna beskrivs läsa i läroboken för att öka sin förståelse kring något som de ska ha prov på
men som läraren har undervisat om delvis utifrån annat material. Några av förlagen var också
inne på att läroboken skulle kunna få form mer likt en uppslagsbok i framtiden men det skulle
krävas ett nytt sätt att tänka och här skulle den digitala tekniken kunna spela en stor roll.
Lärarna beskriver en efterfrågan om det men förlagen beskrev under intervjuerna hur detta om
det såg positivt på det låg långt fram i tiden. Så boken kommer enligt mina resultat att förbli
en ”bok” likt den modell Juhlin Svensson beskriver där det finns extramaterial och extra
funktioner i digital form. Den bild som lärarna beskrev där ”boken” kan användas mer
flexibelt och där man talar om en samling av läromedel snarare än en bok, den bilden kommer
att förbli en drömbok i alla fall de närmaste åren.
Det är intressant att det finns en medvetenhet om att lärarna idag ”plockar bitar” ur boken
snarare än att använda läroboken från början till slut men förlagen är ändå tveksamma till en
funktion där läraren tillåts ”möblera om” och välja olika delar av texten som de kan lägga in
som en del i egna övningar och hänvisning till flera källor. Detta går ifrån deras ide om att
vara den aktör som erbjuder ett färdigt koncept där man har valt ut ett stoff som reflekterar
läro- och kursplan. De menar att det blir många problem med kontroll och säkerställande av
att boken uppfyller målen och det innebär en komplikation för avtalet med författaren som är
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den som tar fram underlaget till böckerna. Men trots detta är det några som skulle kunna tänka
sig kommer att komma i framtiden.
Svaret på frågan vilken roll läroboken med koppling till digital informationsteknik kommer
att få blir utifrån mina resultat att den kommer att få samma roll som den traditionella
läroboken som en i mängden av läromedel som vissa lärare använder mycket lite och andra
använder flitigt.

9.5 Avslutande egna reflektioner
Jag skulle själv beskriva mig som en som både vill mer och en som gör mer. Som ny lärare är
det svårt att få den tid som många i undersökningen tar upp behövs för att sätta sig in i nya
arbetssätt. Jag tror att jag kommer att använda de nya läroböckerna mer än vad jag skulle ha
använt de gamla eftersom det har utvecklats i en riktning mot mer anpassning till elevernas
behov och en ökad möjlighet att använda digital informationsteknik i undervisningen vilket
jag gärna gör. Men jag skulle vilja ha ett mer flexibelt läromedel som jag själv kan påverka.
Jag hade hoppats att läroboken skulle utnyttja de nya möjligheter till nya sätt att lära som
tekniken erbjuder. Det var en besvikelse att se att religionskunskapsboken inte har utvecklats
mer. Jag tycker att den pedagogiska texten fyller en viktig roll i skolan men jag tror att det
finns många fler sätt att lära sig än att läsa fakta i en bok.
Jag trodde att läroboken skulle öppnas upp mer mot andra läromedel och anpassas mer
efter det flexibla och elevanpassade arbetsätt som använts i skolan idag. Jag hoppas och tror
att vi i framtiden kommer att se en utveckling där i alla fall vissa delar av läroboken kommer
att få formen mer av en uppslagsbok och kanske fungera likt NE-skola5 gör idag. Där man
själv kan välja om man vill läsa en enkel eller mer utförlig beskrivning och där det finns
möjlighet till extra fördjupningar och tillgång till film och bilder. Ne-skola överensstämmer
rätt bra med den drömbok som lärarna beskrev men det verkade inte vanligt att man använde
sig av den. Det skulle vara intressant att undersöka vad lärare tycker om NE-skolas
utformning och ta reda på om och hur den använts av religionslärare.
Många andra frågor har väckts under arbetet med denna undersökning som skulle kunna
undersökas vidare i ny forskning. Det hade exempelvis varit intressant att undersöka hur
eleverna resonerar kring en lärobok med koppling till digital informationsteknik och vad de
tycker om att använda en e-bok. Att göra en uppföljande studie för att se hur många lärare
som väljer att köpa läroböcker med koppling till digital informationsteknik och hur de faktiskt
5

Nationalencyklopedins nätresurs som är anpassad för användning i skolan
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använder dem. En annan fråga som har väckts är hur den bristande kunskap om möjligheterna
med digitala funktioner kopplat till en lärobok och till ovetskap om att det finns påverkar hur
lärare förhåller sig till detsamma.

10 Sammanfattning
Skolverkets rapport (2010, s 89) beskriver att datorn inte använts mycket i undervisningen
och att alla lärare inte ens har tillgång till en dator i lektionssalarna. Ändå visar både min och
Cuban at al. (2001) att det finns ett stort intresse för att använda teknik i undervisningen.
Resultaten visar att det finns ett stort intresse för läromedel med digital
informationsteknik och det ser olika ut hos olika lärare. Tidigare studier (tex Eriksson m. fl.
2006, s. 181) beskriver att det finns lärare som går före de andra och använder tekniken mer
och annorlunda jämfört med sina kollegor. Men denna grupp är enligt min studie inga stora
konsumenter av läromedel. Det är istället de lärare som idag använder läroboken mycket och
som har en generell nyfikenhet och intresse för att lära sig att använda teknik mer i
undervisningen som är de som kommer att vara intresserad av att köpa en lärobok med
koppling till digital informationsteknik.
De möjligheter som lärarna och förlagen främst beskrev att en lärobok med kopplingen
till digital informationsteknik kan innebära handlade främst om att kunna erbjuda eleverna en
varierad undervisning och ge tillgång till mer material digitalt.
Alla religionslärare vill ha tillgång till boken som ljudfil men i övrigt så uttryckte de inte
ett behov av en e-bok eller andra digitala funktioner även om de beskrivs som spännande och
bra. De är tveksamma till att köpa en bok just för att dessa funktioner finns men får man dem
”på köpet” så är det en bra bonus.
Läromedelsförlagen behöver själva i enlighet med Hyléns (2009, s.25) påpekande skapa
ett behov av de digitala funktionerna vilket det är tveksamt om de kommer att göra utifrån
dilemmat ”våga satsa – hamna på hyllan”. En satsning på en utveckling av läromedlet utifrån
nytänkande nya funktioner riskerar att göra att man inte får lärare som vill köpa läroboken.
Kanske kan en ökad kunskap om vad dessa funktioner kan erbjuda och hur de kan
tillföra något i lärarnas undervisning ge en ökad efterfrågan framöver. Selander menar att
denna kunskap driver upp efterfrågan och en ökad efterfråga genererar i sin tur ett större
utbud (Hylén 2009, s.25). För om lärarna idag tycker att ”det är bra som det är” så måste man
visa att det kan bli bättre med tekniken. Först då menar jag att lärarna kommer att börja köpa
in och sen faktiskt använda de funktioner som kopplas till digital informationsteknik. Cuban
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(1989 s.6) menar att det generellt är så att lärare ställer sig tveksamma till ny teknik och hur
den ska revolutionera skolan. Denna tveksamhet menar jag kunskap och erfarenhet skulle
kunna mildra.
Digital informationsteknik har kommit för att stanna i skolorna och vi ser hur förlagen
har börjat anpassa sitt utbud för att kunna utnyttja tekniken. Förändringen har redan påbörjats
och frågan är hur stor förändring vi kommer att se.
Min studie tyder inte på att religionskunskapsboken kommer att förändras radikalt genom
att förlagen väljer att gå i en riktning mot en lärobok som liknar den drömlärobok som lärarna
beskriver. Ett läromedel där boken inte längre än i centrum utan där man kan få tillgång till en
mängd olika läromedel och kanske också möjlighet att byta idéer och material med andra
lärare. Resultaten visar snarare på att förlagen kommer att arbetar efter att den tryckta boken i
enlighet med Juhlin Svenssons modell (2000, s 48) utgör primärkällan för undervisningen och
det är den tryckta boken kommer fortfarande att anses viktig. Förlagen kommer att använda
tekniken för att göra lärobokstexten mer tillgänglig, individualiserad och mer tilltalade till
exempel genom fler bilder. Extramaterial kommer antagligen att finnas men främst i form av
färdiga uppgifter och länkar till sådant som andra har producerat såsom film och artiklar. Om
lärarna tycker att det är en bra och om de kommer att använda sig av det framkom inte i
studien och det är något som framtiden får visa. Något som däremot framkom mycket tydligt
är att lärarna vill ha en flexibel lärobok och det var inte ett önskemål som förlagen
uppmärksammat då de fortfarande arbetar efter iden att de gör en primärkälla för
religionskunskapskursen och inte ett läromedel som används som en i mängden av läromedel.
De interaktiva färdiga övnings- och repetitionsuppgifter som förlagen vill se mer utav i
sina digitala läromedel är inget som lärarna visar något intresse för om de inte kommer att
vara flexibla så att läraren själv kan justera innehållet i dem.
Regeringens mål från den digitala agendan för Sverige om att Sverige ska ta tillvara på de
möjligheter som digitaliseringen ger och att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter” (Näringsdepatermentet 6 oktober 2011) kommer inte att
uppfyllas vad det gäller förlagsproducerade läromedel i religionskunskap den närmaste
framtiden. Den främsta anledningen till det är att både religionslärare och förlag tycker att det
är rätt bra som det är.
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Bilaga 2: intervjufrågor förlagsrepresentanter
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Intervjufrågor Lärare
1. A) Hur använder du läroboken i religion i din undervisning idag?
B) Kan du ge exempel på hur du och eleverna arbetar med den?
C) Vad är det som är fördelar/nackdelar med att arbeta med läroboken?
2. A) Om du fick vara med och utveckla en ny lärobok i religion hur skulle du då
vilja att läroboken skulle kunna användas?
B) Är det några funktioner som inte finns i läroboken idag som du skulle vilja få med?
3. A) Har du och eleverna tillgång till digital informationsteknik som smartboard,
projektor eller datorer under lektionerna i religion?
4. A) Använder du och eleverna digital informationsteknik i din undervisningen
idag?
B) Om ja på fråga 4A) Kan du ge exempel på hur ni använder den?
C) Om nej på fråga 4A, Är det ditt eget val eller beror det på något annat?
5. A) Kan du ge beskriva hur/om du tror att du och eleverna kommer att använda
digital informationsteknik i undervisningen de närmaste 5 åren?
B) Stämmer denna bild överens med hur du personligen skulle vilja att digital
informationsteknik används i undervisningen.
6. Några av de läroböcker i religion som finns på marknaden idag har på olika sätt
börjat koppla pappersupplagan till webben. Det kan till exempel vara genom att i
läroboken ge förslag på internetlänkar där man kan fördjupa sig i ett visst
ämnesområde. De finns också de läroböcker som man kan läsa och lyssna till via
webben och det finnas också de som har extra material och övningar (både
traditionella och interaktiva) tillgängliga på webben.
A) Har du stött på något av detta i de läroböcker du använder eller har använt?
B) Om ja på fråga 6A: Använder du eller eleverna er av någon av dessa funktioner?
C) Om nej på fråga 6A: Är det någon av dessa funktioner som du tror att du eller
eleverna skulle använda er av om det fanns i er lärobok?
D) Är detta eller liknande funktioner kopplade till digital informationsteknik något
som du vill att en lärobok ska ha?
7. A) Vilket av följande alternativ beskriver bäst din privata användning av olika
digitala informationstekniker och tjänster?
o Du använder det inte alls
o
o
o
o

Du använder det mycket lite
Normalanvändare
Frekvent användare
Mycket frekvent användare

B) Kan du ge exempel på vilka tjänster och teknik du använder?
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Intervjufrågor förlag
1.

A) Har era läroböcker förändrats på något sätt i och med att ny informationsteknik har
börjat användas i skolorna?
B) Arbetar ni för att utveckla era böcker i religion i förhållande till digital informationsteknik?
C) Kan du ge exempel på hur?

2.

Om du fick helt fria resurser för att utveckla en ny lärobok i religion. Hur skulle den
kunna användas?

3.

A) Upplever ni att lärare efterfrågar att läroboken ska utnyttja eller ha någon form av
koppling till webben eller annan digital informationsteknik?
B) Om nej på fråga 3A: Varför tror ni inte det efterfrågas?
C) Om ja på fråga 3A: Vad efterfrågas?
D) Kan dessa önskemål tillgodoses?
E) Hur får ni reda på vad lärarna efterfrågar?

4.

Jag har pratat med lärarna om vilka funktioner de skulle vilja att en lärobok i religions
ska ha. (med fokus på koppling till digital informationsteknik) och följande framkom....
A) Flera av dem skulle vilja ha en hemsida kopplat till boken där man
kunde hitta fördjupad fakta, övningar, bilder och filmer och där
materialet hela tiden uppdaterades . Är det något ni kan erbjuda idag
eller har pratat om att ni skulle vilja erbjuda?
B) Alla jag har pratade med ville att läroboken skulle finnas tillgänglig i
form av ljudfil på nätet och flera ville även ha tillgång till texten i
digital form.
Erbjuds det i era läroböcker i religion idag eller är det något som ni har
diskuterat att ni skulle vilja erbjuda?
C) Flera lärare såg det även som ett plus om det fanns någon form av
forum där lärare kunde dela med sig av sitt material till andra lärare.
Är det något som ni har eller är det något som ni har diskuterat att ni
skulle vilja erbjuda?
D) Andra funktioner som tog upp var att man ville kunna påverka ramen
för innehållet på ett sådant sätt att man kan möblera om i boken tex
om man ville jobba tematiskt eller fördjupa sig extra inom ett område.
En lärare beskrev att han själv skulle ville kunna välja och sätta ihop
avsnitt ur boken, fördjupningar, videoklipp och uppgifter lite som
man gör med en spellista med musik. Är det något ni kan erbjuda idag
eller är det något som ni har diskuterat att ni skulle vilja erbjuda?
E) Det har utvecklats interaktiva funktioner som webbaserade spel,
övningar och test som använts till exempel i naturkunskap, mattematik och
språk är detta något ni erbjuder i religionsböckerna idag eller är det
något som ni har diskuterat att ni skulle vilja erbjuda?

5.

A) Finns det några hinder som gör att ni inte kan genomföra de önskemål ni och/eller
lärare har på kommande böcker?
B.Vilka är dessa hinder?
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